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Förord  
 

”Budgetlös styrning - En kvalitativ studie med avseende på tre av Beyond Budgeting-modellens 

principer” är ett examensarbete på kandidatnivå och en studie inom verksamhetsstyrningsområdet 

vid Högskolan i Gävle. För att denna studie skulle kunna bli verklighet så har våra respondenters 

medverkan varit av stor vikt och vi vill sända ett stort tack till dem för att de har varit villiga att 

medverka. Vi har utöver detta haft mycket nytta av handledarnas vägledning under studiens alla 

faser och vill därmed tacka dem, Stig Sörling och Tomas Källqvist, för de goda råd och stöd vi fått 

under denna utvecklande resa. Tack! 

 

Bodil Gustavsson och Erika Hansson 

Gävle, 2016 - januari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

 

Titel: Budgetlös styrning - En kvalitativ studie med avseende på tre av Beyond Budgeting-

modellens principer. 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.  

 

Författare: Bodil Gustavsson och Erika Hansson. 

 

Handledare: Tomas Källqvist och Stig Sörling. 

 

Datum: 2016 – januari. 

 

Syfte: I tidigare forskning framgår det att budgetering har fått ta emot en hel del kritik, bland annat 

för att vara ett centraliserat styrverktyg där beslut fattas långt i förväg, vilket låser resurser inom 

förutbestämda budgetenheter. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur beslutsfattande och 

resursfördelning kan påverkas av den utsträckning självstyre tillämpas vid budgetlös styrning. 

 

Metod: Detta är en kvalitativ studie som bygger på konstruktionismens grunder, ett 

hermeneutiskt perspektiv och en abduktiv ansats. I den teoretiska referensramen presenteras 

tidigare forskning, det empiriska materialet har genererats med hjälp av en flerfallstudie och tio 

stycken semi-strukturerade intervjuer hos två företag som arbetade utan budget. Därmed har 

likheter och skillnader kunnat presenteras sedan teoretiskt material och empiri ställts mot 

varandra. 

 

Resultat & slutsats: Studien visar många likheter mellan hur tidigare forskning beskrivit 

självstyrets påverkan på beslutsfattande och resursfördelning vid budgetlös styrning och det som 

framkommit i studiens empiri. Därmed finns tecken som tyder på en potentiell nytta av att 

implementera de studerade principerna. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att det skulle vara intressant att belysa de potentiella 

skillnaderna vid budgetstyrning och budgetlös styrning som inte denna studie täcker. 

 

Uppsatsens bidrag: Denna studie kan bidra med en mer nyanserad bild än den Beyond 

Budgeting-förespråkare framfört, vilket därmed kan bidra med ökad förståelse inom området för 

budgetlös styrning. 

 

Nyckelord: Budgetlös styrning, budget, ekonomistyrning, självstyrande enheter, beslutsfattande, 

resursfördelning.  

 
 



 

Abstract 

  

Title: No budgetary control - A qualitative study with three of the Beyond Budgeting-model 

principles. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration. 

 

Author: Bodil Gustavsson and Erika Hansson. 

 

Supervisor: Tomas Källqvist and Stig Sörling. 

 

Date: 2016 – January 

 

Aim: It is clear from previous research that budgeting has received a lot of criticism, including 

for being a centralized management tool where decisions are made far in advance, locking 

resources within predetermined budgetary units. The purpose of this study is to increase the 

understanding of how the degree of self-management, when no budget is used, can affect the 

decision-making and resource allocation. 

 

Method: This is a qualitative study based on constructionism, a hermeneutic perspective and an 

abductive research approach. The theoretical framework is constructed of earlier research. The 

empirical data has been gathered trough a multi-case study, ten semi-structured interviews were 

conducted in two companies that worked without budgets. Similarities and differences could then 

be presented after the theoretical and empirical data was set against one another. 

 

Result & Conclusions: The study shows many similarities between how earlier research 

described self-managing influences on decision-making and resource allocation and what has 

emerged in the empirical material. Thus there is evidence to suggest a potential benefit of 

implementing the studied principles. 

 

Suggestions for future research: We believe it would be interesting to highlight the potential 

differences between budgetary and no budgetary control which this study do not cover. 

 

Contribution of the thesis: This study provides a more nuanced picture than the Beyond 

Budgeting - advocators raises, which thus can contribute to greater understanding in the field of 

Beyond Budgeting. 

 

Key words: Beyond Budgeting, Budget, Management control, self-managing units, decision 

making, resource allocation.  
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1. Inledning 

 

1.1 Problematisering 

Budgeten är en viktig del av ekonomistyrningen för många företag och har varit det sedan en lång 

tid tillbaka. Budgetering är en högt strukturerad process som fördelar specificerade resurser till 

organisationers olika delar. Bourmistrov och Kaarbøe (2013) menar att budgetarbete ofta utförs av 

ledande befattningshavare och därför har en viss hierarkisk struktur. Budgeten ses dessutom ofta 

som företags huvudsakliga instrument för att implementera strategin, likväl som i planerings- och 

kontrollsyfte (Henttu-Aho & Järvinen, 2013). Trots detta har budgetering fått ta emot en hel del 

kritik (Rickards, 2006; Yakhou & Sulzen, 2010; de Waal, 2005; Henttu-Aho & Järvinen, 2013). 

 

En del av kritiken mot budgeten handlar om att den används som ett fast prestationskontrakt, vilket 

anses hindra företag från att kunna fatta flexibla beslut och vara anpassningsbara (Libby & Murray 

Lindsay, 2009; Sandalgaard & Bukh, 2014). Budgeten anses dessutom försvåra förändringar och 

leda till att beslut fattas långt i förväg, därmed kan signaler från marknaden inte fångas upp och 

påverka dem (Yakhou & Sulzen, 2010). Den ökade osäkerheten och den föränderliga omvärlden är 

enligt Sandalgaard och Bukh (2014) ett av de huvudsakliga argumenten för att överge den 

traditionella budgeten. Bourmistrov och Kaarbøe (2013) menar att budgeten är inkapabel att vara 

tillräckligt dynamisk för att ge möjlighet att ta beslut och fördela resurser som kan fånga oväntade 

möjligheter under budgetårets gång och är därmed inte lämpad att konkurrera i den nya 

informationsåldern. Övergången från “säljarens marknad” till “köparens marknad” har enligt 

Rickards (2006) skapat efterfrågan på mer dynamik i ekonomistyrningssystemen för att anpassa 

styrningen till denna förändring. Vid en genomförd undersökning år 2005 var merparten av alla 

tillfrågade företag (70 %) missnöjda med budgetprocessen och med budgetering som planerings- 

och kontrollverktyg (Rickards, 2006). 

 

Den så kallade Beyond Budgeting-modellen är en mer anpassningsbar och decentraliserad 

styrmodell som ska fungera som ett alternativ till budgeten (Sandalgaard & Bukh, 2014). 

Styrmodellen består av 12 principer, varav 6 principer handlar om ledarskap och de andra 6 handlar 

om processer (Beyond Budgeting Institute, 2011). Förespråkare menar därför att Beyond Budgeting 

är en bättre modell för framtiden än traditionellt budgetarbete (Yakhou & Sulzen, 2010). Dessa 

förespråkare anser att modellen ska ersätta budgeten helt, inte fungera som en förbättrande funktion 

(Hope & Fraser, 2003). Dock menar de Waal (2005) att även om en organisation väljer att inte 

använda sig av hela modellen så är det till deras fördel att åtminstone införa någon av principerna.  

 

http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55670951400&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507571841&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=56089872900&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507571841&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=56089872900&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55670951400&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507571841&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=56089872900&zone=
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Tanken med Beyond Budgeting-modellen är att inte låta en fast budget bestämma och begränsa 

resurserna utan låta självstyrande enheter ha möjligheten att fatta beslut om var och när resurser 

behövs mest. Decentralisering ses därför som en avgörande faktor inom Beyond Budgeting. 

Handlingsfrihet är tänkt att ge självstyrande enheter möjlighet att avgöra hur mål bäst kan uppnås. 

Övergången från en hierarkisk styrning till en mer decentraliserad process, där självstyrande enheter 

ges befogenheter, ses inom Beyond Budgeting som ett snabbare och mer flexibelt tillvägagångssätt 

än användningen av en stelbent budget. (de Waal, 2005; Hope & Fraser, 2003) 

 

Libby och Murray Lindsay (2009) lyfter fram att behovet av att vara flexibel och anpassningsbar är 

avsevärt, då dagens organisationer möter en alltmer oförutsägbar konkurrensmiljö. Østergren och 

Stensaker (2011) tar upp att tanken med Beyond Budgeting bland annat är att möjliggöra för hela 

personalen att kunna fatta egna beslut, tänka som ledare och agera därefter inom de självstyrande 

enheterna. En budgetfri styrningsmodell kan därmed leda till att beslutsfattandet blir mer flexibelt 

då beslut kan fattas vid en mer relevant tidpunkt än i början av ett budgetår (Østergren & Stensaker, 

2011). Det i sin tur kan göra att resursfördelningen övergår till att bli en mer dynamisk process, 

eftersom resursfördelningen inte är förutbestämd. Resurser är enligt Beyond Budgeting-modellen 

tänkta att placeras ut där de anses behövas och göra mest nytta utifrån hur omvärlden utvecklas och 

inte vara fast fördelade utifrån en budget som snabbt kan bli inaktuell. (Østergren & Stensaker, 

2011)  

 

Företag som lyckats med budgetlös styrning litar enligt Hope och Fraser (2003) på att självstyrande 

enheter kan fatta flexibla beslut om vilka resurser de ska använda för att investera i de mest lovande 

projekten. De bör därmed kunna anpassa sig och under rådande omständigheter tillvarata de bästa 

möjligheterna och inte låta resurser fastna inom olika förutbestämda budgetenheter (Hope & Fraser, 

2003). Østergren och Stensaker (2011), Rickards (2006), Henttu-Aho och Järvinen (2013) samt 

Bourmistrov och Kaarbøe (2013) belyser dock att det saknas empirisk forskning som i större 

utsträckning förklarar hur företag faktiskt har påverkats av en implementering av Beyond 

Budgeting-idéer och att det därmed behövs mer studier av hur väl budgetlös styrning kommer till 

bukt med kritik som framförts mot budgetstyrning. Henttu-Aho och Järvinen (2013) skriver att det 

behövs skapas en djupare förståelse för vad som händer inom organisationer när budgetfokuset 

minskar eller när det helt försvinner. 

 

Utifrån ovan förd problemdiskussion och med tanke på de Waals (2005) påstående att företag har 

något att vinna på att införa någon/några av principerna i Beyond Budgeting-modellen, skulle vi 

http://www.emeraldinsight.com.webproxy.student.hig.se:2048/action/doSearch?ContribStored=de+Waal%2C+A+A
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15835519600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15835519600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15835519600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15835519600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55670951400&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55670951400&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
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vilja bidra till forskningsfältet om budgetlös styrning genom att fokusera på tre av Beyond 

Budgeting-principerna, nämligen de som tar upp självstyre, beslutsfattande och resursfördelning. 

 

Principen om självstyre, som de Waal (2005) presenterar, framstår som övergripande för Beyond 

Budgeting- modellen. Hope och Fraser (2003) framför att decentralisering bör genomsyra och vara 

av stor vikt i en Beyond Budgeting-organisation. de Waal (2005) tar också upp vikten av 

decentralisering och att självstyre uppnås i en hög utsträckning för att en budgetlös styrning ska bli 

lyckad och leda till att företag blir just flexibla och anpassningsbara på dagens snabbt föränderliga 

marknad. Principen om beslutsfattande hänger ihop med föregående princip på så sätt att den enligt 

de Waal (2005) innebär att självstyrande enheter bör tilldelas befogenhet att fatta egna beslut, 

istället för att styras av en förutbestämd budget. Dessa enheter ska därmed lättare kunna anpassa de 

beslut som vidtas då de har handlingsfrihet att agera utifrån sina egna bedömningar, vilket är tänkt 

att leda till att beslutsfattande blir en flexiblare process (de Waal, 2005). Principen om 

resursfördelning riktar enligt de Waal (2005) och Hope och Fraser (2003) in sig på problemet med 

att resurser blir låsta inom fasta budgetenheter. de Waal (2005) beskriver denna princip som att den 

har sin utgångspunkt och målsättning i att skapa en förbättrad och mer dynamisk resursfördelning 

genom att resurser fördelas efter behov hos de olika enheterna och inte utifrån en fast budget. 

 

Utifrån antagandet om att självstyre är en övergripande ledarskapsprincip inom området för Beyond 

Budgeting går det att betrakta decentralisering och självstyre som ett signum för Beyond 

Budgeting-influenser hos budgetlösa företag. Beslutsfattande och resursfördelning är därmed två 

aspekter som kan studeras utifrån i vilken utsträckning självstyre tillämpas inom organisationer, 

samt den befogenhet som tilldelas självstyrande enheter (de Waal, 2005).  

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att öka förståelsen för hur beslutsfattande och resursfördelning kan påverkas av 

den utsträckning självstyre tillämpas vid budgetlös styrning. 
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2. Metod 

 

2.1 Övergripande metodval 

2.1.1 Vetenskapligt synsätt 

Nedan beskrivs de vetenskapliga synsätt som denna studie grundar sig på. Genom en beskrivning av 

att världen och samhällen kan betraktas som konstruerade av sociala aktörer och dess interaktion 

betonas att kontexter och beskrivningar av det som studeras utifrån tid och rum är viktigt i denna 

kvalitativa studie (Bryman & Bell, 2013). Konstruktionismen och det hermeneutiska synsättet 

beskrivs nedan och kan betraktas som de linser denna studie använder och betraktar världen genom.  

2.1.1.1 Konstruktionism 

Vi vill med denna studie bidra med ökad förståelse för budgetlös styrnings påverkan utifrån tre av 

Beyond budgeting-modellens principer. För att det ska vara möjligt att bidra med förståelse inom 

det företagsekonomiska området så bör de grunder som studiens vetenskapsteoretiska referensram 

bygger på förtydligas (Allwood & Erikson, 1999). Vi vill därför framföra de ontologiska och 

epistemologiska ståndpunkter som är grund för hur denna studie bedrivits och därmed belysa vad 

studien kan tänkas bidra med inom området för budgetlös styrning. Konstruktionism, såsom 

Bryman och Bell (2013) beskriver den, kan hjälpa till att framföra de ståndpunkter som studien 

bygger på. 

 

Enligt Allwood och Erikson (1999) är ontologi läran om världens beskaffenhet och de menar att en 

forskares världsbild talar om hur denne ser på sitt studieobjekt. Det blir därför viktigt att förtydliga 

hur vi relaterat till respondenterna, vilket har varit en relation av tolkande slag. Ontologisk idealism 

kan hjälpa till att beskriva just den syn som studien grundas på. Nämligen att det inte finns en 

yttervärld som är helt oberoende av betraktarens upplevelser och att hur betraktaren upplever saker i 

högsta grad påverkar verklighetsuppfattningen och de tolkningar som gjorts av studieobjekten 

(Allwood & Erikson, 1999). Med andra ord har den analys och de bidrag som presenteras i detta 

arbete formats av våra tolkningar och upplevelser av studieobjektens berättelser. 

 

Eftersom verksamhetsstyrning innefattar social och mänsklig interaktion vilar denna studie på en 

mer idealistisk världsbild där detta, enligt Allwood och Erikson (1999), beaktas och inga klara 

sanningar söks. Ur idealism har sedan olika former av konstruktionism, såsom 

socialkonstruktionism vuxit fram (Allwood & Erikson, 1999). Galbin (2014) förklarar att det 

inrymmer en syn på att sociala fenomen skapas och vidhålls genom social interaktion, där tre 
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fundamentala processer, externalisering, objektivering och internalisering, bygger upp de sociala 

konstruktionerna. På så vis beskriver Galbin konstruktionismens syn på världen som en 

konstruktion, skapad ur en idé som spridits tills den blivit ett objekt i medvetandet hos individerna 

och som slutligen upplevs som något självklart och redan existerande. Då har gemensamma 

föreställningar om kulturer och subkulturer som tas för givna skapats. Även om världen kan vara 

socialt konstruerad genom socialt samspel så kan den följaktligen upplevas som något fast som tas 

för givet av individerna själva (Galbin, 2014). Det är utifrån synen att studiens respondenter 

uppfattar sin omvärld som något vardagligt och självklart som vi betraktat och tolkat det empiriska 

materialet, samtidigt som vi försökt att beakta de bakomliggande konstruktionerna. 

Konstruktionism är dessutom vanligen förknippad med hermeneutiken, vilket vi nedan kommer gå 

in på att vi inspirerats av (Allwood & Erikson, 1999; Galbin, 2014). 

 

Bryman och Bell (2013) menar att en yttre verklighet som är opåverkad av sociala aktörer 

ifrågasätts inom konstruktionismen. För denna studie innebär detta en syn om att verkligheten 

konstrueras av sociala företeelser och deras mening, vilket betraktas som en evig process av 

kontinuerlig revidering inom konstruktionismen (Bryman & Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) 

lyfter fram att forskare därmed bara kan presentera en beskrivning av en specifik social 

konstruktion i sina studier, vilken i sin version aldrig går att betrakta som någon slutgiltig kunskap. 

På samma sätt vill vi att denna studie betraktas. 

 

Vad kunskap är eller bör betraktas som är enligt Bryman och Bell (2013) vad epistemologi handlar 

om. Galbin (2014) menar att inom socialkonstruktionismen söks mening och förståelse i hur 

attityder och idéer skapas och utvecklas i sociala kontexter. Kunskap och förståelse för sociala 

konstruktioner skapas enligt Galbin (2014) mellan människor och i de konversationer där historier 

och beskrivningar om oss själva utbyts. Med anledning av ovanstående ska inte denna studie 

betraktas som någon slutgiltig kunskap. Den empiri som denna studie grundar sig på kan bara ge ett 

bidrag som är en tolkande beskrivning av en komplex social konstruktion. Dessutom är den 

förståelse som vi försöker förmedla, genom tolkningar av verkligheten, tagen från en kortare 

tidssekvens ur en social konstruktion som befinner sig under ständig omformation och som är starkt 

beroende av de sociala aktörerna inom denna (Bryman & Bell, 2013). Likt hur Galbin (2014) 

beskriver socialkonstruktionismen, läggs studiens vikt vid språket och kommunikationen som en 

central faktor i processen att förstå och kunna bidra med förståelse för en socialt konstruerad värld. 

Rika och fylliga beskrivningar är därmed av vikt i den här kvalitativa studien (Bryman & Bell, 

2013). Målet för denna studie är inte heller att producera kunskap som är fast och universellt giltig, 

utan att i socialkonstruktionismens anda öppna upp för vad som är möjligt (Galbin, 2014).  
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2.1.1.2 Hermeneutik 

Med tanke på att studien syftar till att ge en ökad förståelse för budgetlös styrning, har det 

hermeneutiska synsättet fått tonvikt och inspirerat metodvalen under dess skapandeprocess. 

Hermeneutiken handlar inte om att förklara eller komma med sanningar, utan istället om tolkning 

och förståelse (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Det hermeneutiska synsättet rymmer idag ett intresse 

för att förstå andra människor och deras förutsättningar, vilket utgångpunkten också varit i detta 

fall, samtidigt som svårigheten att tolka och förstå andras medvetande också beaktas (Thurén, 2013; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013).  

Som nämnts kommer den här studien att lägga vikt vid språket och förståelsen för kontextuella 

förhållanden. Inom hermeneutiken finns en sensitivitet för kontext, vilket även kan återfinnas i den 

kvalitativa forskningen (Bryman & Bell, 2013). Då den kvalitativa metodologin är en process av 

just förståelse, framförallt en kontextuell förståelse, har det hermeneutiska synsättet inspirerat vårt 

val av en kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2013; Llewellyn, 1993). Valet att utgå från en kvalitativ 

forskningsmetod kan således beskrivas utgå från en hermeneutisk anda, då en sådan ansats, enligt 

Bryman och Bell (2013), nämligen har starka kopplingar till det hermeneutiska synsättet. 

Ambitionen med det ställda syftet har varit, likt utgångspunkten i det hermeneutiska synsättet, att 

öka förståelsen för och gå på djupet inom studieområdet. Tanken har varit att lyckas med detta 

genom att med hänsyn till tre av Beyond Budeting-modellens principer, begränsa studien samt 

kunna gå på djupet och på ett trovärdigt sätt betona respondenternas erfarenheter. 

Hermeneutiken har dessutom haft stor betydelse för den övergripande utformningen av 

tolkningsperspektivet eller interpretativismen, som är den kunskapsteoretiska utgångspunkten inom 

den kvalitativa forskningen (Bryman & Bell, 2013). Tolkningsperspektivet inriktar sig på förståelse 

av den sociala verkligheten, som baseras på hur människor i en viss omgivning tolkar denna 

verklighet (Bryman & Bell, 2013). Då vi har haft en strävan att öka förståelsen inom budgetlös 

styrning, utifrån sociala konstruktioner och hur respondenterna uppfattar detta som sin verklighet, 

blir ett tolkande perspektiv en ytterligare faktor till att hermeneutiken fått inspirera studien och dess 

utförande. 

Den tolkande arbetsmetoden som vi försökt att hålla i studien, medför enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2013) en pendling mellan helhet och delar, förflutet och framtid samt mellan subjektivt och 

objektivt. Denna pendling kallas ofta för den hermeneutiska cirkeln, eller spiralen (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Vi har i denna studie dragit lärdom från detta angreppssätt och sett att det är 

viktigt att se på saker och ting från olika infallsvinklar. Llewellyn (1993) menar att när en tolkande 

forskare söker förståelse kommer den påverkas av forskarens egen förförståelse. Förförståelse 
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betyder att människor inte urskiljer verkligheten enbart utifrån sina sinnen, utan att sinnesintrycken 

till stor del även innehåller tolkning (Thurén, 2013). Då alla människor lever i olika verkligheter, 

med olika perspektiv, påverkar därför människors förförståelse hur de tolkar verkligheten (Sohlberg 

& Sohlberg, 2013; Thurén, 2013). Det är därmed vår uppfattning att det är viktigt att vara öppen 

och se på saker ur olika perspektiv för att lyckas tolka och förstå andra människors beskrivningar av 

den verklighet de uppfattar som riktig, vilket vi försökt ta hänsyn till i denna studie. 

2.1.2 Abduktion 

Vi har inte valt någon av de traditionella metoderna, induktion eller deduktion, för slutledning och 

resonemang (Gold, Walton, Cureton & Anderson, 2011). Inom den induktiva metoden dras 

generaliserbara slutsatser utifrån empiriska fakta, medan den deduktiva metoden härleder hypoteser 

som ska utsättas för empirisk beskådan (Thurén, 2013; Bryman & Bell, 2013). Ingen av dessa 

metoder passade arbetet helt, då syftet med denna studie handlar om att öka förståelse inom 

budgetlös styrning. Istället valdes en abduktiv ansats för arbetet, där förståelse är en del av 

processen (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Enligt Gold et. al. (2011) är abduktion det första steget inom vetenskapliga resonemang och föregår 

därmed både induktion eller deduktion. Även om abduktion har vissa likheter med både induktion 

och deduktion så menar Alvesson och Sköldberg (2008), samt Dubois och Gadde (2002), att 

abduktion inte ska betraktas som en blandning av dessa. Abduktion innebär att under 

skapandeprocessen av studien har en växling mellan det teoretiska materialet och empirin varit 

möjlig, där de båda successivt kunnat förändras och utvecklas (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det 

är genom denna process som förståelsen stegvis växt fram (Alvesson & Sköldberg, 2008). Att välja 

en abduktiv metod för slutledningen har givit oss möjlighet att vara öppna inför respondenternas 

beskrivningar av sin upplevda verklighet. Antal möjliga infallsvinklar har därmed inte blivit låsta 

utan kunnat vara öppna och mer anpassningsbara gentemot empirin.  

 

Abduktion och induktion har dock samma grund och därmed många gemensamma egenskaper 

(Dubois & Gadde, 2002; Flach & Kakas, 2000). Utifrån abduktionens likheter med induktion, som 

Bryman och Bell (2013) nämner som vanligast för kvalitativa studier, kan trots allt abduktion ses 

som ett motiverat val för studien då metoden använts för att öka förståelsen. Det som skiljer 

abduktion från induktion är emellertid främst den roll som ramverket har (Dubois & Gadde, 2002). 

Inom abduktion ändras nämligen det ursprungliga ramverket efter hand under processen, genom 

oväntade empiriska resultat eller teoretiska insikter (Dubois & Gadde, 2002). Det är just denna 

möjlighet, att anpassa den teoretiska referensramen efter empirin, som har påverkat vårt val av 
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abduktiv slutledning. Tanken har alltså varit att det skulle låta oss gå på djupet och vara sensitiva 

gentemot kontextuella förhållanden från den empiriska datagenereringen. 

 

Ribeiro, Powell och Baldwin (1995) skriver att det finns en viss osäkerhet med att använda abduktiv 

slutledning, när det kommer till att ha flera tänkbara möjligheter, men att det även är en av dess 

främsta attribut. Valet av en abduktiv metod för studiens slutledning har medfört många fördelar för 

arbetet. Det har gett oss möjlighet att ha flexibilitet i det teoretiska ramverket och ta hänsyn till 

olika perspektiv och tolkningar från empirin, vilket ökat vår förståelse för budgetlös styrning. 

2.1.3 Kvalitativ ansats 

Anledningen till att denna studie har en kvalitativ ansats är att det passar det vetenskapliga synsättet 

som ligger till grund för alla metodval. Bryman och Bell (2013) skriver att en kvalitativ 

forskningsstrategi har en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt och att det läggs större vikt vid 

ord än att kunna kvantifiera och räkna, vilket stämmer med det fokus och den strategi det här arbetet 

bygger på. Utgångspunkten har varit att försöka öka förståelsen genom att på nära håll studera 

sociala konstruktioner och individers syn på verkligheten i den miljö de vistas i. Kännetecken för 

den kvalitativa traditionen är enligt Parker (2012) just forskarens närhet och engagemang inom det 

studerade fältet och den tyngd som läggs vid betoningen på processer och situationers komplexitet 

för skapandet av kritisk och reflektiv förståelse. Med utgångspunkt i djup och betoning på kontext, 

tid och rum så har en strävan för studien varit att genom användningen av en kvalitativ metod, där 

det hermeneutiska synsättet framträder, frångå de naturvetenskapliga dragen som är vanligt 

förekommande inom positivismen (Bryman & Bell, 2013).  

 

Tyngdpunkten för att skapa förståelse inom det företagsekonomiska området och den sociala 

verkligheten läggs här, i och med den kvalitativa ansatsen, vid de tolkningar och beskrivningar som 

deltagarna gör om den miljö de vistas i (Bryman & Bell, 2013; Allwood & Erikson, 1999; Starrin & 

Svensson, 1994). Valet att genomföra en kvalitativ studie, för att på bästa sätt angripa studiens 

syfte, föreföll som ett självklart val då en kvalitativ metod beskrivs ha samma typ av utgångspunkt 

som detta arbete. Nämligen ett fokus på förståelse genom tolkningar av studieobjektens syn, med 

betoning på hur miljön är beskaffad. 

 

Genom studiens fokus på att ge deltagarna en betydelsefull roll, på så sätt att deras syn och tankar 

har lagts i fokus, så har tanken varit att hålla forskningen kvalitativ. Kvalitativ forskning är enligt 

Starrin och Svensson (1994) beroende av subjektiva upplevelser och tolkningar av dessa. Därmed 

kan det subjektiva samspelet som vi haft med respondenterna, enligt Bryman och Bell (2013), ses 
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som förenligt med den relation som däremellan bör skapas inom kvalitativ forskning. Forskaren 

använder sedan det teoretiska underlaget för att uttrycka och beskriva en subjektiv verklighet istället 

för att klargöra en objektiv sådan, under en kvalitativ ansats (Ahrens & Chapman, 2006). Det är 

därför med ett subjektivt förhållningssätt och intresse för respondenterna, deras beskrivningar och 

åsikter om vad som är betydelsefullt och viktigt som studien bedrivits. 

 

Inom denna subjektiva, interpretativa linje som kvalitativ forskning följer menar Bogt och van 

Helden (2012) att kvalitativa metoder, såsom intervjuer och deltagande observationer, dominerar 

inom skapande av förståelse för beteenden jämfört med kvantitativa metoder. Denna studie följer 

således, genom att ha en kvalitativ ansats, en tolkningsinriktad linje som är tänkt att bidra med just 

det som Bryman och Bell (2013) ofta återkommer till i sin beskrivning av kvalitativ forskning, 

nämligen förståelse. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

 

 

FIGUR 1: VÅR FORSKNINGSMODELL  

 

Vår forskningmodell ger en överblick över vårt tillvägagångssätt, från valet av forskningsdesign till 

det slutgiltiga bidraget. Modellen tydliggör de olika delarna, men även sambandet mellan dem. De 

olika delarna är numrerade utifrån de avsnitt de utgör i studien, där delarna redogörs mer detaljerat. 

2.2.1 Forskningsdesign 

En passande strategi för att studera syftet var att tillämpa en fallstudiedesign, då denna studie 

fokuserar på hur budgetlös styrning kan påverka. Enligt Yin (2007) och Rowley (2002) är det en 

fördel att använda fallstudier då frågor om ”hur” och ”varför” ställs. Motivet till vårt val av 

fallstudiedesign var dels detta påstående men även det faktum att Yin (2007) skriver att fallstudier 
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lämpar sig när kontextuella villkor har stor relevans för det som studeras. Vi har i denna studie, som 

tidigare nämnts, valt att lägga stor vikt på att beakta och förstå kontextuella förhållanden. Fokusen 

på kontext har genomsyrat och påverkat både studiens vetenskapliga synsätt och valet av en 

kvalitativ forskningsmetod. En fallstudiedesign kände vi därför gick hand i hand med de 

övergripande metodvalen. 

 

Fallstudier riktar in sig på den komplexitet och specifika kontext som de fall som studeras påvisar 

och skiljer sig därmed från andra tillvägagångssätt, då intresset ligger i att belysa unika drag hos 

fallen i fråga (Bryman & Bell, 2013). Enligt Bryman och Bell (2013) fokuserar fallstudieforskning 

oftast på ett enda fall, till exempel en arbetsplats, person eller händelse. Rowley (2002) påpekar att 

flera fall kan ge ett fylligt och mer kraftfullt bidrag om fallen valts ut på ett sätt som främjar 

jämförelser, där likheter kan synliggöras och skillnader kan upptäckas. Vi har därför valt att rikta 

fokus mot två företag, vilka båda är budgetlösa företag. Detta då vi upplever att ett enda fall riskerar 

att ge oss en alltför monoton bild av budgetlös styrning, vilket vi tror skulle begränsa vår förståelse. 

Yin (2007) menar att användningen av multipla fall ofta ger en mer robust fallstudie, där både 

resultat och belägg upplevs som mer övertygande. Detta är något som vi strävat efter med denna 

studie, men utifrån insikten om att resultaten från en fallstudie inte går att generalisera (Bryman & 

Bell, 2013). 

 

Många artiklar nämner att det saknas forskning om hur budgetlös styrning verkligen ter sig i 

praktiken, vilket indikerar att Beyond Budgeting är ett relativt ungt område och därmed inte så väl 

utforskat (Rickards, 2006; Østergren & Stensaker, 2011; Henttu-Aho & Järvinen, 2013; 

Bourmistrov & Kaarbøe 2013). Otley och Berry (1994) skriver att för områden där existerande 

teorier är otillräckliga kan fallstudier vara särskilt värdefulla. Då strävan med detta arbete varit att 

inom ett relativt outforskat område, skapa en robust studie med ett bidrag som tar fasta på det 

specifika med fallen, betraktade vi valet av en fallstudie som lämpligt.  

 

Bryman och Bell (2013) skriver likt Rowley (2002) att forskaren vid multipla fallstudier kan 

jämföra de olika fallen och därmed fånga upp vad som är unikt respektive gemensamt med dem. 

Valet att utföra en flerfallstudie har öppnat upp för större möjligheter till att finna mer nyanserad 

och rik empiri. Det i sin tur har skapat större möjlighet för oss att öka förståelsen inom området för 

budgetlös styrning då det varit möjligt att kunna ta fasta vid likheter och skillnader i 

respondenternas svar från de två studerade företagen. 

http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15835519600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55670951400&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55670951400&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
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2.2.2 Semi-strukturerad intervjuform 

Tanken med denna studie har varit att hålla en kvalitativ ansats för att finna djup och mening ur de 

medverkandes egna tankar och erfarenheter. Samtidigt har det funnits ett tydligt fokus utifrån 

problemformuleringen. Därför framstod den semi-strukturerade intervjuformen som passade för att 

studera syftet. Detta resonemang grundas bland annat i att den sannolikt mest använda metoden för 

att generera kvalitativt empirisk material är intervjun (Bryman & Bell, 2013; Doody & Noonan, 

2013). Enligt Rabionet (2011) är kvalitativa intervjuer, däribland semi-strukturerade intervjuer, ett 

kraftfullt och flexibelt sätt att fånga upp respondentens talan och ta reda på hur denne finner mening 

ur sina erfarenheter, vilket varit intensionen med studien.  

 

Ytterligare en faktor som tagits i beaktning har varit studiens forskningsdesign. Flerfallstudier 

kräver enligt Bryman och Bell (2013) ofta mer struktur för att möjliggöra jämförelser mellan fallen. 

På så vis har den semi-strukturerade intervjuformen lämpat sig bra, eftersom den rymmer balansen 

som krävdes mellan flexibilitet och struktur för att lyckas genomföra studien (Bryman & Bell, 

2013). 

 

Intervjuguide 

För att kunna genomföra semi-strukturerade intervju er krävdes det att vi utformade en 

intervjuguide. Tanken med denna var att möjliggöra att respondenternas svar skulle hållas relevanta 

utifrån studiens område, så att vi sedan skulle kunna använda dem för att studera studiens syfte. En 

intervjuguide utformas just för att generera liknande typer av empiriskt material från alla deltagare 

med avsikt att skapa någon form av ordning i den empiri som samlas in (Doody & Noonan, 2013).  

 

Bryman och Bell (2013) skriver att kvalitativa intervjuer har ett mindre strukturerat upplägg och 

rymmer därmed flexibilitet. Därför har intervjuerna tillåtits gå i olika riktningar och avvika från den 

tänkta intervjuguiden, likt hur Bryman och Bell (2013) påpekar att det är lämpligt att göra för att 

anpassa strukturen och låta respondenterna styra. Det har som sagt varit med ett intresse för 

respondenternas egna åsikter om vad som är viktigt att belysa som intervjuerna genomförts och 

studien arbetats fram. Den semi-strukturerade intervjuformen ansågs kunna möjliggöra en sådan 

lyhördhet. Därur valet att utgå från denna intervjuform. 

 

Då intervjupersonerna stått i centrum har varje intervju varit unik i sin utformning och följdfrågor 

på svaren har varit en viktig och naturlig del för att lyssna in och hålla kvar diskussionens fokus på 

respondenten. Ordningen i intervjuguiden har därför tillåtits variera, vilket enligt Doody och 

Noonan (2013) är tanken med denna intervjuform då det skapar en följsamhet mot respondenten. 
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Frågeställningarna har vi försökt hålla relativt öppna för att låta betoningen ligga på det mer 

generella, där individernas egna synsätt träder fram och inte på att finna några klara svar såsom 

Bryman och Bell (2013) skriver att kvalitativa intervjuer bör utformas. På så vis kan svaren enligt 

Bryman och Bell (2013) bli mer fylliga och detaljerade än vid en strukturerad intervju, vilket 

självklart var något vi hoppades på att få ut av intervjuerna och som vi anser motiverar vårt val av 

intervjuformen.  

 

Följsamhet och fokus på individen är följaktligen något som vi tagit fasta vid och försökt överföra 

på våra intervjuer. Bryman och Bell (2013) skriver att fokus därmed bör ligga vid några 

förutbestämda specifika teman, som ska beröras för att skapa förståelse inom dessa. Detta har vi 

tagit med oss som utgångspunkt i utformningen av intervjuguiden för att lyckas generera empiriskt 

material som berör syftets olika teman: självstyre, beslutsfattande och resursfördelning. Utifrån 

dessa utformades några lösare frågeställningar som användes på ett obundet sätt under intervjuerna. 

Vi har därmed haft i åtanke att, som Bryman och Bell (2013) skriver, tänka på vad vi faktiskt 

behöver veta för att kunna genomföra studien när intervjuguiden utformats. Tanken var att täcka de 

tre olika principerna från Beyond Budgeting-modellen som studien fokuserar på, vilka kan betraktas 

som de teman/områden vi utgått ifrån, när frågorna utformades. Samtidigt har strävan varit att nå en 

öppenhet i frågorna för att lämna utrymme för respondenternas egna perspektiv, vilket Bryman och 

Bell (2013) också nämner som viktigt att ha i åtanke vid utformningen av intervjuguiden. 

Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1. 

 

2.2.3 Urval  

Vi har under denna studies skapandefas varit begränsade och styrda av tiden. Då tidsramen har varit 

snäv har vi fått anpassa urvalet därefter. Vi har trots detta försökt förhålla oss eniga med den 

kvalitativa forskningsansatsen och strävat efter att på ett snabbt och enkelt sätt finna respondenter 

som kunnat bidra med en rik mängd av empirisk data, vilket Starrin och Svensson (1994) framhäver 

som viktigt i kvalitativ forskning. 

 

Val av företag 

De företag som vi valde att ha med i vår fallstudie, var två företag som vi visste inte använde sig av 

traditionellt budgetarbete. Dessa tyckte vi därför passade studiens syfte och vi trodde att intervjuer 

med respondenter från dessa företag skulle kunna bidra med relevant och intressant empiri. Vi har 

det vill säga valt företag som vi anser passar kriterierna för studien, vilket kallas för 

bekvämlighetsurval (Emerson, 2015). När en studie har tillämpat ett bekvämlighetsurval är det 
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enligt Bryman och Bell (2013) samt Emerson (2015) viktigt att vara medveten om att resultaten inte 

går att generalisera. 

Detta är något som vi varit medvetna om, men inte ansett som ett problem. Vi har haft som 

utgångspunkt att öka förståelsen och inte hitta några generella svar eller universella lagar. Därmed 

känner vi att bekvämlighetsurval har varit ett bra val för studien utifrån dess syfte samt 

tidsaspekten. Emerson (2015) skriver att bekvämlighetsurval sparar både tid och pengar, då ett 

slumpmässigt urval ofta är mycket kostsamt och besvärligt och därför inte är genomförbart för 

många forskare. Vi sparade därmed tid på att tillämpa bekvämlighetsurval och vi tog också tillvara 

på möjligheten att generera empiriskt material från ett urval som passade oss och som dessutom kan 

betraktas av andra forskare som en språngbräda för fortsatta studier (Bryman & Bell, 2013). 

 

Val av respondenter 

Då vi redan hade kontakter knutna till de företag vi var intresserade av för vår fallstudie använde vi 

oss av dessa kontakter för att få kontakt med ytterligare respondenter att intervjua. Vi ansåg att det 

var ett bra sätt att snabbt komma i kontakt med individer som var relevanta för studiens teman. 

Detta angreppssätt, där åtgång till nya respondenter sker genom kontaktinformation som 

tillhandahålls av andra respondenter, kallas för snöbollsurval (Noy, 2008). Noy (2008) menar att 

snöbollsurval är en vanlig metod vid kvalitativ forskning. Snöbollsurval är enligt Bryman och Bell 

(2013) också en typ av bekvämlighetsurval och rymmer därför samma generaliseringsproblem som 

vi nämnde ovan. Vi vågar dock hävda att vårt tillvägagångssätt att finna respondenter förhåller sig 

tämligen väl till vår studie. Bryman och Bell (2013) skriver nämligen att extern validitet, det vill 

säga i korta drag generaliserberheten, inte är så framträdande inom kvalitativ forskning och att 

snöbollsurval därmed passar denna typ av studier. 

 

Vi valde att genomföra tio intervjuer. Detta val grundas dels från de krav som är uppsatta för 

kvalitativa examensarbeten vid Högskolan i Gävle. Men vi upplevde även att det var ett lagom antal 

respondenter att fokusera på. Vi antog att dessa trots allt skulle kunna bidra med tillräcklig empirisk 

grund för att studera studiens syfte samt för att under rådande tidsram ha möjlighet att analysera all 

empiri och ställa det mot tidigare forskning. 

2.2.4 Datagenerering 

Det har varit viktigt för oss att ha en innehållsmässigt rik data att använda i studien, för att kunna 

skapa relevanta påståenden och stärkande bevis till vår argumentation kring budgetlös styrning. 

Bjereld, Demker och Hinnfors (1999) skriver att all forskning måste vara teoretiskt förankrad men 

påpekar också att de anser egenhändigt insamlat empiriskt material vara lika viktigt för att kunna 
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betrakta en studie som vetenskaplig. För att materialet som studien bygger på skulle kunna bidra 

med en berikande funktion har vi i denna studie använt både empiriskt insamlat material och data 

från tidigare forskning. Med andra ord har både primärdata och sekundärdata varit av nytta (Larsen, 

2009). 

 

Våra primärdata har vi genererat från 10 stycken intervjuer, vilket Bryman och Bell (2013) 

dessutom påpekar är det vanligaste sättet att samla in empiriskt material på vid kvalitativa studier. 

Genom att generera primärdata på detta sätt har vi varit trogna mot studiens syfte, 

vetenskapsteoretiska synsätt och kvalitativa ansats. Vi är av denna uppfattning eftersom kvalitativa 

intervjuer strävar efter att nå empiriskt material som är nyanserat och djupgående, vilket är möjligt 

att tolka för att bidra med ökad förståelse inom studieområdet (Bryman & Bell, 2013). För att på 

bästa sätt öka förståelsen och bidra med relevant empiri som går att tolka ur sitt sammanhang och 

från respondentens synvinkel har vi transkriberat alla intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Det 

transkriberade materialet har sedan gett oss möjlighet att i studiens empiridel framföra 

respondenternas egna ord i form av direkta citat, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är viktigt och 

stärkande för kvalitativa studier. 

 

Ett ytterligare led i att finna data som kunnat berika studien och möjliggjort att den blivit kumulativ 

är att vi använt oss av sekundärdata, det vill säga data från tidigare forskning (Larsen, 2009; 

Bryman & Bell, 2013). Framför allt har vi använt oss av vetenskapliga artiklar men även några 

böcker och internetsidor som vi ansett som trovärdiga källor. För att finna relevanta artiklar har vi 

tänkt på vikten av att använda bra sökord (Bryman & Bell, 2013). De termer som vi använt oss 

utav, i olika kombinationer, går att finna under ”nyckelord” i abstractet. 

2.2.5 Litteraturinsamling  

En central del under arbetets gång har varit att bygga upp den teoretiska referensramen, då vi 

försökt att förankra vår studie i tidigare forskning så mycket som möjligt. Det teoretiska materialet 

som hämtats från tidigare forskning har bidragit med den grund som behövts för att genomföra 

studien. Med grund menas att tanken bakom det teoretiska underlaget som presenterats i den 

teoretiska referensramen legat i att underbygga studiens syfte med tidigare forskning som berör 

syftets nyckelbegrepp och de delar som krävts för att kunna förankra studiens bidrag. 

Nyckelbegreppen: självstyre, beslutsfattande och resursfördelning är dessutom teoretiska begrepp 

med ursprung i Beyond Budgeting-modellen, därav deras stora betydelse för den teoretiska 

referensramen. Denna koppling mellan syftet och forskningen har varit avgörande för att kunna ge 

relevans och grund åt framlagda argument. Arbetet med att bygga upp det teoretiska ramverket har 
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genom dess koppling både till syftet och empirin gett oss en ökad förståelse för och inblick i 

budgetlös styrning. Vi har låtit intressant forskning inspirera intervjuguiden, vilket gjort att vi 

kunnat generera analyserbar empiri. Det faktum att vi valt en abduktiv slutledning har haft ett stort 

inflytande på hur den teoretiska referensramen byggts upp. Det har tillåtit oss att anpassa det 

teoretiska ramverket efter empirin (Dubois & Gadde, 2002). På detta vis har vi utifrån empirin 

kunnat finna nya aspekter och delar till ramverket, vilket vi upplever gjort den teoretiska 

referensramen rikare och mer relevant. 

 

Under litteraturinsamlingen har vi till största del använt oss av vetenskapliga artiklar som upplevts 

relevanta för ämnesområdet. De allra flesta artiklar i den teoretiska referensramen handlar om 

budgetlös styrning och då främst Beyond Budgeting-modellen, från vilken studiens tre 

temaområden: självstyre, beslutsfattande och resursfördelning vuxit fram. För att hitta lämpliga 

artiklar har vi använt oss av olika databaser, bland annat Högskolan i Gävles egen sökportal 

Discovery. Vi har även använt oss av databaserna Scopus och Google Scholar, vilket i sin tur ledde 

oss till Emerald och ScienceDirect. 

 

För att hitta lämpliga referenser är det enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att använda väl valda 

sökord. I vår sökning använde vi oss av nyckelord såsom management control, budget och Beyond 

Budgeting. För att begränsa sökningarna ytterligare och för att hitta artiklar som relaterade mer till 

studiens intresseområde, kombinerade vi även dessa nyckelord med sökord såsom decentralization, 

decision making och resource allocation. Vi har vidare utgått från Bryman och Bells (2013) råd om 

att hitta nya lämpliga nyckelord utifrån de artiklar vi upplever mest passande för studiens syfte. Vi 

har dessutom tittat på vilka referenser som ofta citerats och använts regelbundet inom området, för 

att på så vis kunna hitta fler relevanta och trovärdiga artiklar. 

Det är enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att använda sig av så pålitliga källor som möjligt. Med 

detta i åtanke har vi i vår litteraturinsamling, i så stor mån som möjligt, försökt använda oss av 

artiklar som är peer reviewed, vilket innebär att artiklarna är granskade av forskare som besitter 

kunskap och erfarenhet inom området. På detta vis har vi försökt att använda oss av så tillförlitliga 

artiklar som möjligt, med så hög standard som möjligt. 

 

Vi har även använt oss av litteratur för att ge grund åt vissa argument och påståenden som framförs. 

Dessa böcker har varit till stor hjälp när vi har försökt skapa en grundläggande förståelse för olika 

begrepp och definitioner. Extra stor betydelse har böcker haft vid utformningen av metoddelen. 

Dels för att förankra det vetenskapliga synsättet som studien grundas på, för att skapa klarhet kring 

de mer komplexa begreppen. Dels för studiens tillvägagångssätt, då det gett oss den kunskap vi 
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behövt för att grunda våra metodval på en stadig och trovärdig grund. Vi valde de böcker som vi 

ansåg bidra med pålitlig information och vägledning, vilket behövdes för att göra genomtänkta och 

välgrundade val. 

2.2.6 Källkritik  

Internet och elektroniska databaser har varit det främsta verktyget för att fina källor. Bryman och 

Bell (2013) menar att detta är en ovärderlig källa till artiklar men höjer ett varningens finger för att 

dessa källor, likt andra, behöver granskas kritiskt. För att lyckas med att skapa en kumulativ studie 

som andas vetenskaplighet så har vi varit noga med att välja ut referenserna till det teoretiska 

ramverket. För att inte bara använda referenserna för att återberätta vad någon annan sagt, har vi 

strävat efter att använda trovärdiga referenser för att bygga upp argumenteringen i studien och 

försökt att hålla oss källkritiska.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att tolka och kritiskt granska det material som används 

för att stödja argument och egna åsikter. Sekundärdata har vi valt att mestadels söka i vetenskapliga 

artiklar som granskats av andra forskare, så kallade peer reviewed-artiklar. Detta har i sin tur lett 

fram till att de mest välkända och citerade forskarnas studier kommit med. På så vis har vi kunnat 

känna oss trygga med att innehållet håller en god kvalité. I övriga fall har vi försökt se till att de 

böcker, internetsidor och artiklar som tagits med relaterat till sådant som vi tidigare stött på i annan 

forskning. Vi har då tänkt över om de metoder och slutsatser som presenterats upplevts tillförlitliga, 

vilket Bryman och Bell (2013) skriver är ett led i trovärdighetsbedömningen av källor. Vi har på så 

sätt försökt att välja och presentera källor som gått att betrakta som trovärdiga och som utifrån det 

studerade området varit att betrakta som betydelsefulla, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är ett 

led i att vara kritisk och gå längre än att bara vara deskriptiv. I och med att vi arbetat utifrån detta 

förhållningssätt har vi bedömt källornas äkthet, deras trovärdighet och vad de utgett sig för 

(Eriksson & Hultman, 2014). 

 

Enligt Eriksson och Hultman (2014) bör även källornas samtidighet beaktas, det vill säga att de är 

relevanta i tiden. Då Beyond Budgeting är ett relativt ungt område inom ekonomistyrning har det 

inte varit något större problem att hitta vetenskapliga artiklar som bedömts som nutida och inte 

betraktats som föråldrade. Dock har vi varit medvetna om att utvecklingen inom 

ekonomistyrningsområdet pågår hela tiden. Då övervägande del av de källor som använts är från 

2000-talet, eller i alla fall från mitten på 90-talet, så har vi bedömt dessa som samtida och därmed 

av god kvalité. Några av källorna är trots allt lite äldre, framför allt återfinns dessa referenser i 
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metoddelen. Dessa källor har vi utifrån äkthetskriteriet bedömt som användbara trots att de kanske 

bör betraktas kritiskt utifrån ett samtida perspektiv (Eriksson & Hultman, 2014).  

2.2.7 Bearbetning av empiriskt material 

Efter genomförandet av alla intervjuer bearbetades alla respondenters svar. Alla intervjuer hade 

spelats in och transkriberats för att undvika felaktiga tolkningar och att något glömdes bort. Bryman 

och Bell (2013) menar att ljudinspelningar är vanligt förekommande vid kvalitativa intervjuer och 

medför flera fördelar. Det ger forskaren möjlighet att gå igenom materialet flera gånger och på så 

vis kunna hjälpa till att återskapa minnesbilder (Bryman & Bell, 2013). Vi såg det som en stor 

fördel att kunna granska det empiriska materialet upprepade gånger, för att se till att vi inte missat 

några viktiga detaljer. Genom att lyssna på inspelningarna flera gånger, har vi försökt att återspegla 

respondenternas svar så noggrant som möjligt. Detta har även minskat risken för eventuella 

omedvetna efterkonstruktioner utifrån skeva minnesbilder. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det av stor vikt att den som intervjuar är observant och engagerad 

i det respondenterna säger, att föra anteckningar kan därför vara en nackdel. Vi ville vara så 

närvarande som möjligt vid intervjuerna och såg det därför som en fördel att spela in dem, för att på 

så vis kunna fokusera på respondenterna. Detta gav oss dessutom möjlighet att vara mer 

uppmärksamma på respondenternas kroppsspråk och mimik, vilket varit bra då det ökat chansen att 

tolka respondenternas svar på ett rättvist sätt. 

 

Transkribering kan, enligt Bryman och Bell (2013), vara en väldigt tidskrävande process. Vi ansåg 

dock att det var centralt för studiens kvalitativa ansats att skapa en så detaljerad återberättelse av 

intervjuerna som möjligt. Transkriberingen spelade en viktig roll i att åstadkomma detta. Vi 

upplever att det bidragit till en mer trovärdig studie och att det därmed varit befogat att lägga ner 

den extra tiden som krävdes för att få en noggrannhet och struktur i den stora mängden empiriskt 

material. Att resultatet av att transkribera kvalitativa intervjuer resulterar i väldigt mycket material 

är ingen ovanlighet (Elo & Kyngäs, 2008; Bryman & Bell, 2013). Det kan därför vara en fördel att 

dela upp materialet i olika teman, för att underlätta arbetet och kunna sortera bort onödig 

information (Elo & Kyngäs, 2008). Vi utgick därför från studiens tre teoretiskt baserade teman: 

självstyre, beslutsfattande och resursfördelning, då vi kategoriserade empirin. Vi upplever att 

transkriberingen främjade vår bearbetning och analys av intervjuerna, då vi kunde få en mer 

överskådlig och jämförbar bild av svaren. Det underlättade också arbetet med att placera in 

respondenternas berättelser under de olika temana, vilket bidragit till att studien fått en struktur och 

empirin satts in i ett sammanhang.  
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För att kunna angripa och ingående studera studiens syfte har det varit av stor vikt att hålla den 

empiriska bearbetningen inriktad på djup. För att lyckas med detta så har stort fokus lagts vid att 

lägga fram och bearbeta endast det empiriska underlag som var relevant utifrån syftets teoretiskt 

förankrade nyckelbegrepp. I analyseringen av empirin sökte vi efter mönster, likheter och olikheter 

för att kunna dela upp svaren i olika teman/kategorier. När vi valde kategorier utgick vi från 

studiens syfte samt teoretiska referensram och de teman vi upplevde som centrala för studien. Dessa 

tre teman var som tidigare nämnts självstyre, beslutsfattande och resursfördelning. Vi kunde på så 

vis koncentera oss på de delar vi faktiskt behövde få med, det vill säga de svar som faktiskt tillförde 

studien djup. Vi kunde således sortera bort de svar som vi inte betraktade som relevanta och sparade 

därmed mycket tid. 

 

De positiva effekter som transkriberingen utgjort för studiens analys och framställning av empirin, 

nämligen transparens och utförlighet i återgivelserna av respondenternas svar, går hand i hand med 

studiens hermeneutiska synsätt. Vi upplever att vår förståelse växte när vi fick möjlighet att lyssna 

igenom intervjuerna fler gånger, eftersom vi kunde upptäcka nya intressanta vinklar och nyanser. 

Det faktum att vi kunde ge respondenterna vår fulla uppmärksamhet anser vi bidrog till att vi kunde 

vara mer uppmärksamma och sensitiva för kontextuella förhållanden, vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) är centralt inom det hermeneutiska synsättet. 

2.2.8 Analys  

Efter att den empiriska analysen genomförts, där genererat material från intervjuerna gåtts igenom 

åtskilliga gånger för att finna mönster och mening, återstod det att ställa det empiriska underlaget 

mot det teoretiska ramverket för att kunna göra jämförelser mellan dem.  

 

Självstyre, beslutsfattande och resursfördelning, vilka alla är principer från Beyond Budgeting-

modellen, har varit de teoretiskt baserade temana som studien fokuserat på. Alhojailan (2012) samt 

Bryman och Bell (2013) skriver att en tematisk analys, vilket innefattar ett sökande efter just teman, 

är ett av de vanligaste sätten för att analysera kvalitativ data. Det finns dock inte några utvecklade, 

konkreta tekniker för hur en sådan kvalitativ analysprocess ska gå till väga (Alhojailan, 2012; 

Bryman & Bell, 2013). För att underlätta jämförelser mellan olika temaområden i analysen och 

skapa en tydlig struktur har nedan nämnda temarubriker använts konsekvent i studien: 
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 Självstyre 

 Beslutsfattande 

 Resursfördelning 

 

Dessa rubriker har varit relevanta utifrån studiens syfte och de har därför fått återkomma i både 3. 

Teoretisk referensram, 4. Empiri och i 5. Analys. Detta har möjliggjort att kopplingen till studiens 

syfte vidhållits och att vi på ett fokuserat sätt kunnat gå på djupet för att öka förståelsen kring 

budgetlös styrning. I analysen har den tidigare forskning som presenterats i den teoretiska 

referensramen jämförts med det empiriska underlaget inom samma temaområde. Detta 

tillvägagångssätt har skapat en struktur för studien som varit tänkt att göra det möjligt att följa en 

röd tråd och förenkla jämförelser mellan de olika delarna, för att till sist falla ut, genom analysen, i 

ett tydligt bidrag. Att jämföra ett teoretiskt material och empiri på detta sätt menar Bryman och Bell 

(2013) är en vanlig metod för att analysera kvalitativ data. Vi har funnit angreppssättet som 

givande, då vi kunnat se både likheter och skillnader i tidigare forskning och mellan tidigare 

forskning och de empiriska resultaten vi funnit under intervjuerna. Utifrån dessa jämförelser har vi 

konstruerat analysen och de bidrag som presenterats i denna studie.  

 

Då studien inspirerats av konstruktionismen och hermeneutiken vill vi framföra att analysen är 

grundad på våra tolkningar, utifrån teoretiskt material och empiri, från komplexa konstruktioner av 

sociala aktörer. Alhojailan (2012) vill dock hävda att en tematisk analys är lämplig just för 

tolkningar av kvalitativ data då den kan bidra med att ge förståelse för beteenden, handlingar och 

tankar. Studiens analys och det bidrag som den lett fram till bör ändå inte betraktas som något 

slutgiltigt eller någon sanning. Vi har däremot försökt hålla studiens tematiska analys, grundad på 

våra tolkningar, objektiv för att på ett trovärdigt sätt möjliggöra för en ökad förståelse inom ett 

område som är påverkat av ett socialt, mänskligt samspel.  

2.2.9 Kvalitetskriterier  

Eftersom vi velat att denna studie skulle hålla en god kvalité och standard har det varit viktigt att ha 

någon form av kvalitetskriterier att utgå från. Reliabilitet och validitet är kanske de vanligaste 

bedömningskriterierna men de har sitt ursprung i naturvetenskapliga, kvantitativa 

forskningsmetoder (Bryman & Bell, 2013). Eftersom det här är en kvalitativ studie, som lagt större 

vikt vid förståelse och mening än att kunna bekräfta och finna sanningar, efterfrågade vi kriterier 

som var lämpliga för att bedöma den sortens studie.  
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Enligt Kihn och Ihantola (2015) har antalet kvalitativa studier inom området för ekonomistyrning 

ökat och därmed har även debatten om hur validering och urvärdering av dessa bör ske fortsatt. Det 

finns många som menar att tolkande forskning och studier som har en kvalitativ ansats inte bör 

värderas utifrån kvantitativa och positivistiska kriterier (Bryman & Bell, 2013; Kihn & Ihantola, 

2015). På grund av studiens kvalitativa art har vi därför valt att ta fasta vid kvalitetskriterier som är 

mer anpassade efter den typen av forskning och som är alternativ till det som reliabilitet och 

validitet står för, nämligen trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2013; Kihn & Ihantola, 2015).  

 

Trovärdighet delas enligt Bryman och Bell (2013) in i fyra kriterier: 

 

Tillförlitlighet 

Innebörden i tillförlitlighet menar Bryman och Bell (2013) handlar om att vara trovärdig i 

beskrivningarna av den sociala verkligheten. Vi har försökt att ta hänsyn till tillförlitligheten i det 

som presenteras i denna studie på så vis att vi strävat efter att ha vetenskapliga artiklar med 

märkningen ”peer reviewed” som teoribas då dessa granskats och ansetts tillförlitliga av andra 

forskare. Vi har dessutom spelat in och transkriberat intervjuerna för att kunna lägga fram 

ordgranna citat i empiridelen. Tanken med detta har varit att den sociala verkligheten som vi mött 

under intervjuerna till stor del skulle framgå med respondenternas egna ord för att ge trovärdighet i 

beskrivningarna. Tillförlitligheten hade ytterligare kunnat stärkas om vi använt respondenterna som 

bollplank för att kontrollera att vår beskrivning av deras sociala verklighet framställts på ett, enligt 

dem riktigt sätt (Bryman & Bell, 2013). Detta har vi tyvärr inte hunnit med, men vi har ansträngt 

oss för att lägga fram det empiriska materialet på ett trovärdigt sätt och vi har haft möjlighet att i 

efterhand kontakta våra respondenter då vi känt oss osäkra i våra tolkningar. 

 

Överförbarhet 

Inom detta kriterium gäller det att med täta beskrivningar möjliggöra för läsaren att göra en 

bedömning av generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2013). Vi vill börja med att vara tydliga med 

att det som beskrivs och framgår i denna studies bidrag inte går att generalisera till andra miljöer då 

detta är en fallstudie som försöker öka förståelsen för det unika utifrån de studerade företagen 

(Bryman & Bell, 2013). Dock har vi, med hjälp av fylliga beskrivningar av de sociala miljöer som 

studerats, försökt att möjliggöra för läsare att själva bedöma i vilken mån resultaten kan tänkas vara 

möjliga att överföra i en annan situation och miljö.  

 

Pålitlighet 
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För att skapa pålitlighet menar Bryman och Bell (2013) att det är viktigt med en gedigen 

redogörelse för hur forskningen genomförts. Vad gäller pålitlighet har vi försökt att skapa detta 

genom att vara tydliga och öppna med hur vi genomfört studien genom att beskriva hela 

forskningsprocessen. Vi har arbetat för att skapa en tydlig problemformulering och vi har tydligt 

beskrivit och motiverat våra metodval för att det ska vara möjligt att förstå hur vi gått till väga. Vi 

har dessutom lyssnat in handledarnas och opponenters rekommendationer under arbetets gång, då 

det enligt Bryman och Bell (2013) är bra att använda ”revisorer” som granskar metodvalen, vilket 

kan öka pålitligheten. 

 

Konfirmering/bekräftelse 

För att konfirmera sin forskning, skriver Bryman och Bell (2013) att forskaren skall säkerställa att 

denne försökt handla i god tro och förhållit sig objektiv. Vi har försökt att vara tydliga med att 

framföra att det är våra tolkningar av sociala företeelser som framställs i studien men att vi har 

försökt att hålla oss till respondenternas beskrivningar. Vi har således strävat efter att hålla våra 

egna tankar och förutfattade meningar om den budgetlösa styrningen utanför, för att inte dessa 

skulle påverka studien. Givetvis är detta, precis som Bryman och Bell (2013) skriver, omöjligt att 

fullständigt förhindra, men vi har trots allt gjort vårt bästa.  

 

Det andra kvalitetskriteriet vi valt att beakta, äkthet, riktar enligt Bryman och Bell (2013) in sig på 

mer generella frågor kring forskningens konsekvenser. För att förhålla sig till äkthet bör frågan om 

studien ger en rättvisande bild av den grupp individer som studeras ställas (Bryman & Bell, 2013). 

Utifrån detta har vi ansträngt oss för att på ett äkta och ärligt sätt försökt att lägga fram de åsikter 

som intervjupersonerna framförde och troget försöka avspegla deras uppfattningar och erfarenheter 

av budgetlös styrning.  

 

Dessa kriterier, trovärdighet och äkthet, menar Kihn och Ihantola (2015) har varit de vanligaste 

använda kriterierna de stött på då de granskat kvalitativa fallstudier inom ekonomistyrningsområdet 

där bedömningskriterierna anpassats utifrån den kvalitativa metoden. Eftersom flera andra forskare 

valt att använda dessa kriterier i sina kvalitativa studier ger det belägg för att de är användbara och 

lämpliga. Vi känner därför att det varit ett klokt och genomtänkt val att göra det samma, utifrån 

både vetenskapligt synsätt och övriga metodval.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrningens funktion är att styra en organisation och dess anställda mot särskilda 

ekonomiska mål (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). För att nå målen är det enligt Silva-Domingo 

(2015) viktigt att alla medlemmar i en organisation agerar i linje med dess mål. Traditionellt 

fokuserar ekonomistyrningen på mål av finansiell karaktär, men det blir mer vanligt att dessutom 

inkludera icke-finansiella mål i styrningen (Ax et al., 2009). Finansiella mål kan innebära att nå ett 

utsatt ekonomiskt mål, såsom ett visst kassaflöde, medan icke-finansiella mål kan innebära att 

tillfredsställa medarbetare och/eller kunder (Ax et al., 2009). För att nå utsatta mål används 

ekonomistyrningen bland annat för att se till att organisationers resurser nyttjas så effektivt som 

möjligt (Kloot, 1997). Dock är ekonomistyrningen mycket mer komplex än så, vilket innebär att det 

finns en stor variation bland arbetsuppgifterna för dem som arbetar med ekonomistyrningen (Ax et 

al., 2009). Dessa arbetsuppgifter kan exempelvis röra allt från beslutsfattande, planering eller 

fördelning av ansvar, till att utbilda andra medarbetare i ekonomiska frågor eller bidra till en positiv 

organisationskultur (Ax et al., 2009). 

 

För att styra ett företag i önskad riktning behövs olika styrmedel, som enligt Ax et al. (2009) kan 

delas in i tre av följande kategorier: formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre 

formaliserade styrmedel. De formella styrmedlen innefattar bland annat budgetering och 

prestationsmätning och involverar ofta övervakning, mätning och att vidta korrigerande åtgärder 

(Langfield-Smith, 1997; Ax et al., 2009). Organisationsstruktur kan bland annat vara 

ansvarsfördelning och organisationsform, medan de mindre formaliserade styrmedlen till exempel 

kan vara medarbetarskap och lärande (Ax et al., 2009). 

 

3.2 Budget 

Budgetering är ett av ekonomistyrningens formella styrmedel och är dessutom ett av de vanligaste 

(Ax et al., 2009). En budget är en slags prognos och plan för framtiden, som talar om vad som då 

förväntas inträffa (Wallander, 1999). Budgeten bygger på beräkningar om den generella 

utvecklingen av bland annat priser, efterfrågan, valutakurser, löner samt övriga kostnader 

(Wallander, 1999). Men en budget medför även ett åtagande att utföra vissa aktiviteter för att kunna 

nå budgetens planerade resultat (Ax et al., 2009; Churchill, 1984). De budgeterade resultaten följs 

sedan ofta upp och jämförs med det faktiska utfallet (Ax et al., 2009). 

 

Budgeteringen kan ha väldigt olika funktioner i olika organisationer, men även inom en och samma 

organisation (Ax et al., 2009). Ett av budgeteringens främsta syften är att planera verksamheten för 
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en kommande tidsperiod (Dugdale & Lyne, 2006; Hansen & Van der Stede, 2004). Denna planering 

kan avse i stort sett alla aspekter inom en organisation, såsom försäljning, inköp, 

personalrekrytering och produktion (Ax et al., 2009). I och med att budgeten är en sådan viktig del 

av planeringen blir den även central för de beslut som tas inom organisationer (Ax et al., 2009). 

Ytterligare ett av budgeteringens syften är att fördela resurser till enheterna inom en organisation 

(Dugdale & Lyne, 2006; Churchill, 1984). De tillgängliga resurserna fördelas därmed med hjälp av 

budgetar till organisationers olika avdelningar (Ax et al., 2009). Genom att en budget avser en 

kommande period, så avgörs resursfördelningen med andra ord i förväg och avser en viss tidsperiod 

(Ax et al., 2009). 

 

Budgeteringens roll har förändrats radikalt genom åren, med ett stort antal nya uppgifter och 

metoder, men enligt Arwidi och Samuelson (1993) innebär detta inte att den förbättrats, utan enbart 

att den blivit mer komplex. 

3.2.1 Kritik mot budgeten 

Trots att budgetering är ett av de mest använda styrmedlen är många företag missnöjda med 

budgetprocessen och budgeten har fått ta emot en hel del negativ kritik (Neely, Bourne & Adams, 

2003; Ekholm & Wallin, 2000). Jan Wallander bör betraktas som en innovatör inom budgetlös 

styrning, det var nämligen han som såg till att Handelsbanken avskaffade budgeten redan på 70-

talet (Wallander, 1999). Han var självfallet också en av dem som framförde mycket stark kritik mot 

budgetering och påstod att budgeten var ett onödigt ont. Mycket av den kritik som riktas mot 

budgeten handlar om dess oförmåga att anpassa sig till den föränderliga och osäkra omgivningen 

(Neely et al., 2003; Goode & Malik, 2011; McGee, 2003). Budgeten anses stå i vägen för 

förändringar och därmed begränsa företags lyhördhet och flexibilitet (Neely et al., 2003).  

 

Då besluten kring budgetar fattas i förväg samt är bunden till en kommande tidsperiod, blir 

informationen som budgeten grundas på snabbt inaktuell och stämmer därmed inte överens med den 

konstant föränderliga omgivningen (McGee, 2003; Yakhou & Sulzen, 2010; Lidia, 2014). Vissa 

påstår till och med att detaljerad budgetering är meningslös i osäkra affärsmiljöer, då det är omöjligt 

att förutse vad som kommer hända i förväg (Sandalgaard & Bukh, 2014; Wallander, 1999). 

Wallander (1999) påpekar att de flesta som arbetar med budgetar redan på förväg är medvetna om 

att de inte kommer stämma med det faktiska utfallet och förklarar att han anser det vara helt onödigt 

att lägga tid på budgetar som det inte finns tilltro för. 
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Wallander (1999) skriver att beslut som fattas långt i förväg ofta är tagna utifrån fakta som sedan 

visar sig vara färgade av irrationella, subjektiva överväganden. Budgeten är som sagt bestämd i 

förväg och bunden till en viss period framåt (Yakhou & Sulzen, 2010). Det leder till att 

befattningshavare inte kan ta egna beslut som frångår budgeten, vilket i sin tur leder till att de inte 

kan ta tillvara på möjligheter eller agera snabbt och ta hastiga beslut (Lidia, 2014). Det finns ett 

stort problem med detta, för så fort en budget är lagd är kursen satt för medarbetarna och det är 

svårt att korrigera i efterhand om så behövs (Wallander, 1999). I detta ryms dessutom risken att 

varje budgetenhet gör slut på sitt tilldelade kapital för att inte riskera att få mindre tilldelat 

nästkommande budgetår (Østergren & Stensaker, 2011; Wallander, 1999). Avsaknaden av ett mer 

dynamisk beslutsfattande och brist i anpassningsförmågan påverkar även fördelningen av företags 

resurser på ett negativt sätt (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). Genom att det bestämts i förväg vart 

resursera ska fördelas inom ett företag, blir resurserna låsta vid respektive budgeterad avdelning, 

vilket kan förhindra att de hamnar där de behövs som mest (McGee, 2003). Det är även budgeten 

som anger det tillåtna belopp som resursförbrukningen får komma upp till för att utföra de 

aktiviteter som krävs för att nå budgetens mål, vilket innebär att resurserna ibland inte räcker till 

(Rickards, 2006). 

 

Budgeten har även fått kritik för att vara alltför hierarkiskt strukturerad och strikt (Goode & Malik, 

2011; Ekholm & Wallin, 2000). Hope och Fraser (2003) samt Østergren och Stensaker (2011) 

menar att budgeten skapar ett centraliserat beslutsfattande, som baseras på ett vertikalt kontroll- och 

styrsystem. Budgetering är följaktligen ofta en hierarkisk process då det är befattningshavare med 

högre position som godkänner budgeten och tar de slutgiltiga besluten kring den (Kramer & 

Hartmann, 2014; Hope & Fraser, 2003). Det faktum att beslutsfattandet sker så högt upp i 

organisationer, långt från frontlinjen där den större delen av kontakten med kunden och marknaden 

sker, menar kritikerna ytterligare begränsar förmågan att snabbt agera vid hot eller möjligheter som 

uppstår (de Waal, 2005). De budgetbeslut som tas av befattningshavare på central nivå, anses med 

andra ord tas för långt ifrån de avdelningar som besluten påverkar och kan därmed ses som alltför 

frånkopplade och inte relevanta (de Waal, 2005). 

 

3.3 Beyond Budgeting 

Enligt Sandalgaard (2012) är Beyond Budgeting ett radikalt sätt att handskas med de problem som 

påstås finnas med traditionell budgetering. Andra alternativ kan jämförelsevis gå ut på att istället 

förändra budgeteringen, genom att till exempel som Sivabalan, Booth, Malmi och Brown (2009) 

beskriver det, använda förenklade budgetar i kombination med mer framtidsinriktade rullande 

prognoser. Sandalgaard (2012) menar att Beyond Budgeting är en mer radikal styrmodell eftersom 
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all budgetering ersätts med en ny styrmodell. Relativa prestandamått, benchmarking, rullande 

prognoser med större vikt vid icke-finansiella mått är typer av styrmedel som ofta nämns får större 

fokus och betydelse då budgeten tas bort (Bourmistrov & Kaarbøe, 2013; Sandalgaard, 2012). Även 

Yakhou och Sulzen (2010) påpekar att Beyond Budgeting innebär totalt budgetlöst styre, men 

framhäver att idén är att förändra den typiska, hierarkiskt centrerade styrningen till ett nätverk av 

självstyrande enheter. Större befogenhet för befattningshavare närmare kunderna ska enligt Hope 

och Fraser (2003) leda till att beslutsfattandet får en tydlig koppling till feedback från marknaden. 

Detta ska komma till bukt med det som Hansen, Otley och Van der Stede (2003) påpekar som ett 

problem när budgeten kvarstår, nämligen den årliga prestationsfällan, där resurser är fast fördelade 

ett budgetår framåt i tiden. Enligt Hope och Fraser (2003) ska det nära bandet mellan beslutsfattare 

och marknad skapa en mer dynamisk resursfördelning som styrs av efterfrågan. 

 

Enligt Bogsnes (2012) och de Waal (2005) skapades Beyond Budgeting-modellen av engelsmännen 

Jeremy Hope och Robin Fraser, som också grundade Beyond Budgeting Roundtable år 2003 efter 

att ha inspirerats av bland annat Svenska Handelsbankens lyckosamma resultat efter slopandet av 

budgeten på 70-talet. Med andra ord är detta samfund av förespråkare och forskare inte särskilt 

gammalt. Bogsnes (2012) menar att de 12 principerna i Beyond Budgeting- modellen går att likna 

vid den röda tråd som återfunnits och som avspeglar hur budgetlös tyrning bedrivits och vad 

budgetlösa organisationer i regel strävar efter att uppnå. de Waal (2005) påpekar att tanken är att 

alla principer ska appliceras för att skapa den idéala Beyond Budgeting-oranisationen, men han 

påpekar att alla företag skulle kunna tjäna på att tillgodogöra sig åtminstone någon av principerna. 

Att företag, till och med när budgetarbete kvarstår, kan tjäna på att till exempel minska den 

hierarkiska strukturen och öka decentraliceringen framgår i studierna från Bruns och Waterhouse 

(1975) samt Merchant (1981). Utifrån de Waals (2005) resonemang ter det sig därmed även möjligt 

att studera och implementera principerna var för sig och inte nödvändigtvis utifrån hela Beyond 

Budgeting-modellen.  

 

De sex första principerna i Beyond Budgeting-modellen är inriktade på ledarskap, i vilka en 

genomgående tanke är att uppnå hög decentralicering (de Waal, 2005). Inom dessa 

ledarskapsprinciper återfinns två av de principer som denna studie lägger fokus på. Dessa två 

principer framför dels betydelsen av att ha ett nätverk av självstyrande enheter och dels vikten i att 

låta dessa enheter sköta beslutsfattandet och verkligen få personalen att känna sig bemyndigade att 

göra det (Hope & Fraser, 2003; de Waal, 2005; Østergren & Stensaker, 2011; Bourmistrov & 

Kaarbøe, 2013). De övriga sex principerna i modellen berör processer och däribland återfinns denna 

studies tredje princip i fokus, nämligen den som talar om att resursfördelningen bör göras mer 
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dynamisk så att resurser finns tillgängliga vid behov (Hope & Fraser, 2003; de Waal, 2005; 

Østergren & Stensaker,2011; Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). 

 

3.4 Självstyre 

Vikten av att ha en decentraliserad organisationsstruktur där styrningen tillåter personalen att tänka 

och agera utifrån egna instinkter inom vissa ansvarsområden framstår som en grundsten inom 

Beyond Budgeting (Hope & Fraser, 2003; de Waal, 2005). Sandalgaard och Bukh (2014) skriver till 

och med att ökat självstyre, en mer utbredd decentralisering, är något som krävs då den mer 

centraliserade budgetstyrningen avskaffas. de Waal (2005) menar också att självstyrets utsträckning 

bör vara hög vid budgetlös styrning, det vill säga att beslut kan fattas vid frontlinjen nära kunden, så 

att personalen snabbt kan reagera på situationer som uppstår. Enligt Player (2003) är tanken med 

hög/radikal decentralisering att nå en lägre kostnadsstruktur och dra fördel av personalens 

kompetens som kan bidra med nya innovationer, vilka ska kunna vara anpassade för marknaden och 

därmed skapa lojalare kunder. Hope och Fraser (2003) skriver också om detta och menar att 

avskaffandet av en centraliserad, hierarkisk budgetstyrning, för skapandet av en organisation där 

ansvaret fördelas ut till självstyrande enheter, ger ovan beskrivna effekter och ökad följsamhet med 

marknaden. Självstyrande enheter, bestående av personal som till stor del kan anpassa och sköta 

styrningen ses således som en nyckelfaktor för att frångå de stelbenta, byråkratiska gränserna som 

budgeteringsarbete skapar och istället öppna upp för ökad lönsamhet (Player, 2003; de Waal, 2005). 

 

Wallander (1999) skriver att organisationer bör konstrueras som ett nätverk av självstyrande 

enheter, som kan agera självständigt och med befogenhet att fatta egna beslut, för att självstyre skall 

uppnå en högre utsträckning. För att rekognosera en utbredd decentralisering, eller för att nå en 

högre utsträckning självstyre, så krävs det att självstyrande enheter ges frihet att inom sina enheter 

handla utifrån egna beslut och att personalen dessutom är beredda på och bemästrar ansvaret som 

det innebär. Det är därmed viktigt att chefer vågar släppa ansvaret för olika delar av styrningen och 

beslutsfattandet till berörda självstyrande enheter, samt att berörd personal inom dessa faktiskt 

vågar ta det (de Waal, 2005; Gul & Chia, 1994). Under dessa omständigheter menar Gul och Chia 

(1994) att decentralisering och fördelat ansvar har positiva prestationseffekter under snabba 

marknadsförändringar och upplevd osäkerhet, där den mer centraliserade budgetstyrningen enligt 

Bourmistrov och Kaarbøe (2013) inte är tillräckligt dynamisk och konkurrenskraftig. Hög 

utsträckning självstyre, det vill säga att ansvaret släpps till självstyrande enheter som klarar av att 

bruka det, är en nödvändighet för att Beyond Budgeting-principen om självstyre skall kunna 

fungera (de Waal, 2005). 
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Goode och Malik (2011) vill dock påpeka att trots att tanken är att den decentraliserade strukturen 

med de självstyrande enheterna ska skapa ökad produktivitet och motivation hos personalen, då 

beslutsfattandet blir mer flexibelt och fördelat på enhetsnivå, så behöver så inte alltid vara fallet. 

Drastiska kulturella förändringar kan föra in anställda in en situation där de känner sig förvirrade 

(Goode & Malik, 2011). Detta tar även Bourmistrov och Kaarbøe (2013) upp då de skriver att deras 

studie visat att vissa individer inte riktigt vet vad de ska göra när de får större frihet att fatta egna 

beslut och styra sig själva, utan istället blir passiva. Varpå detta menar Goode och Malik (2011) att 

en utbredd decentralisering kanske är opraktiskt för vissa organisationer i de fall då personalen inte 

klarar av att bemästra ansvaret som det innebär att få en beslutsfattanderoll. 

 

3.5 Beslutsfattande 

Enligt Hope och Fraser (2003) får beslutsprocesser ett helt nytt uttryck för organisationer som 

implementerar principen om självstyrande enheter. Ax et al. (2009) menar att under budgetlös 

styrning är det viktigt att beslutsfattandet är en decentraliserad process, för när budgeten inte finns 

tillgänglig som planerings- och kontrollverktyg blir ansvarsfördelningen på enhetsnivå mycket 

viktigare. Tanken med principen att låta bemyndiga anställda med möjligheten att fatta egna beslut 

är att inte begränsa deras chanser att manövrera sig fram, utan att de på de sätt som de finner bäst 

lämpat, utifrån sin expertis inom sitt specifika område, ska kunna nå de målsättningar som de är 

ansvariga för (de Waal, 2005). På så sätt ska de självstyrande enheterna enligt Hope och Fraser 

(2003) snabbt kunna tillgodose sig de resurser som de anser sig behöva för att uppnå bästa 

lönsamhet, men även kunna anpassa resursförbrukningen och besluta om att vara mer restriktiva när 

de behövs. 

 

Østergren och Stensaker (2011) skriver att vid budgetlös styrning så finns större flexibilitet i 

beslutsfattandet än under budgetstyrning, då fattas besluten om hur och var resurser ska fördelas i 

början av ett budgetår. När besluten fattas långt i förväg finns en risk i att de inte är aktuella och 

lämpliga längre fram, men när besluten kan fattas kontinuerligt och efter behov under året, av lokala 

enheter med nära kontakt med varandra och kunderna, finns helt andra möjligheter att ta hänsyn till 

feedback från marknaden (Yakhou & Sulzen, 2010). Att företag har möjlighet att kunna anpassa sig 

och ha ett flexibelt beslutsfattande är enligt Libby och Murray Lindsay (2009) ännu viktigare idag 

då konkurrensmiljön är allt mer oberäknelig och snabbt förändras. I och med att resurser inte är 

låsta inom olika budgetenheter vid budgetlös styrning, utan fördelas efter behov hos de 

självstyrande enheterna, så kan signalerna de plockar upp hinna påverka besluten de fattar eftersom 

dessa kan tas när det är lämpligt och inte är styrda av att tas under budgeteringsperioden (Østergren 

& Stensaker, 2011). 
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När personalen känner sig bemyndigade att fatta egna beslut kan beslutsfattandet på så sätt, likt 

beskrivet ovan, bli en flexiblare process. Men även flexiblare på så vis att beslut kan fattas direkt. 

Behov och orsaker som ligger bakom besluten behöver inte dokumenteras och förmedlas till högre 

befattningshavare för att godkännas i och med att de självstyrande enheterna själva sköter 

beslutsfattandet inom sitt ansvarsområde. På så vis blir beslutsfattandet även en enklare och mer 

tidseffektiv process. (Hope & Fraser, 2003)  

 

Sandalgaard och Bukh (2014) menar också att fördelat ansvar hos självstyrande team med 

befogenhet att själva fatta bra och lönsamma beslut ska göra att budgetlös styrning blir flexiblare 

och mer anpassningsbar än budgetstyrningen. Wallander (1999) skriver att det är viktigt att beslut 

som fattas går i linje med en organisations övergripande strategi för att resultatet av att alla små 

beslut, från ett nätverk av enheter, ska bli bra. Dock hävdar Hope och Fraser (2003) att detta inte 

blir ett problem, om varje enhet görs ansvariga för sin egen lönsamhet så kommer de vara mer 

motiverade att uppnå en bra sådan. Detta visar även Bourmistrovs och Kaarbøes (2013) studie där 

det framgår att de som tilldelats ansvar över en enhets resultat, kände sig obligerade att ta bra beslut 

och dessutom ansvariga för dess konsekvenser.  

 

Bourmistrov och Kaarbøes (2013) studie beskriver också hur den budgetlösa styrningen, med stark 

decentralisering och ansvarsfördelning inom ett självstyrande nätverk, bidragit till att beslutsfattare 

på ett positivt sätt utmanats att tänka som entreprenörer. Under budgetstyrning kunde ledningen luta 

sig tillbaka mot budgeten och använda den som ett lättillgängligt svar i alla lägen istället för att 

verkligen engagera sig och se möjligheterna i att tänka i nya banor. Utan budgeten, då fler anställda 

fått befogenhet att styra besluten i en riktning som deras kompetens inom de olika ansvarsområdena 

ledde dem, förändrades beslutsfattandet. Besluten gjordes, under budgetlös styrning, utifrån 

genomtänkta överväganden av kunniga och insatta medarbetare. Detta ledde i sin tur till en mer 

dynamisk resursfördelning utifrån beslut som fattats i rätt tid och av personer som haft rätt kunskap 

för att fatta dem. (Bourmistrov & Kaarbøes, 2013) 

 

3.6 Resursfördelning 

I stället för att en budget i förväg ska styra hur resurser fördelas är åsikten inom Beyond Budgeting 

att resurser i stället ska fördelas utifrån behov (de Waal, 2005; Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). 

Østergren och Stensaker (2011) skriver att tanken med att överge budgeten är att resursfördelningen 

ska gå från att vara en statisk och årlig process, till en mer dynamisk och kontinuerlig process. På så 

vis så ska organisationers olika enheter erhålla resurser fortlöpande, utifrån de behov som uppstår 
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(Østergren & Stensaker, 2011). Detta leder till att resurser fördelas ut där de faktiskt behövs, när de 

behövs, i stället för att en budget på förhand sätter gränserna för vart resurser hamnar och till vilket 

belopp (McGee 2003; de Waal, 2005; Rickards, 2006). Tanken är att de självstyrande enheter ska 

ha möjlighet att påverka vart resurser hamnar, samt hur mycket resurser de behöver för att 

genomföra de projekt de ser som mest givande (de Waal, 2005; McGee, 2003). Detta då de som 

arbetar inom enheterna anses besitta den kunskap och insikt som behövs för att ta sådana beslut 

angående resursfördelningen (de Waal, 2005; Bourmistrov & Kaarbøe, 2013; McGee, 2003). 

Det faktum att resursfördelningen anses bli en mer kontinuerlig process innebär att hänsyn kan tas 

till förändringar av både inre och yttre omständigheter och nödvändiga anpassningar kan därmed 

ske under årets gång (de Waal, 2005). Företag har därmed en chans att anpassa sig till kortsiktiga 

fluktuationer, vilket ger dem en ökad möjlighet att konkurrera i en föränderlig och otillförlitlig 

omgivning (Neely et al., 2003; McGee, 2003). Resursfördelningen påstås således bli mer effektiv 

och formbar, där de möjligheter som dyker upp lättare kan tas tillvara på (Bourmistrov & Kaarbøe, 

2013; Hope & Fraser, 2003). Den mer dynamiska resursfördelningen innebär att beslut kan tas vid 

mer relevanta tidpunkter, med hänsyn till aktuell information, vilket leder till mer flexibla beslut 

kring handlingsplaner (Østergren & Stensaker, 2011). 

 

3.7 Sammanfattning av teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen framgår det att budgetering har varit ett av de vanligaste styrmedlen 

som använts inom ekonomistyrning (Ax et al., 2009). Men det framgår även att budgeten ofta lett 

till missnöje och att den började motta kritik redan på 1970-talet (Neely et al., 2003; Ekholm & 

Wallin, 2000; Wallander, 1999). På 2000-talet skapades Beyond Budgeting, som är en modell med 

en helt budgetlös styrning, som var menad för att väga upp de nackdelar som riktas mot budgeten 

(Bogsnes, 2012; Sandalgaard, 2012). Vi har i denna studie valt att fokusera på tre av de 12 principer 

som Beyond Budgeting-modellen består av.  

 

Den första och mest övergripande principen i Beyond Budgeting-modellen som denna studie 

koncenterar sig på är principen om självstyre. Därav ter sig självstyrets utsträckning inom 

budgetlösa organisationer som intressant att beakta. Beyond Budgeting-modellen lägger en stor vikt 

vid en decentraliserad organisationsstuktur, där ansvaret tilldelas självstyrande enheter (Player, 

2003; de Waal, 2005). De självstyrande enheterna ska ges befogenhet att kunna ta egna beslut och 

handlingsfrihet att agera (Wallander, 1999). För att självstyre skall nå en hög utsträckning krävs 

utöver föregående att de självstyrande enheterna i sin tur tar ansvar för sina befogenheter (de Waal, 
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2005; Gul & Chia, 1994). Detta ska motverka den stela och hierarkiska struktur som ofta bildas vid 

budgetering, vilket är tänkt att leda till ökad flexibilitet och effektivitet (de Waal, 2005). 

 

Den andra principen som denna studie fokuserar på är beslutsfattande och dess följdverkan av 

tillämpningen av självstyre. Tanken bakom denna princip är att låta beslutsfattandet bli mer 

decentraliserat och därmed mer flexibelt (Sandalgaard & Bukh, 2014). Detta grundas i en tro om att 

de självstyrande enheterna har möjlighet att själva ta snabba beslut och därmed lättare ta vara på 

möjligheter eller göra nödvändiga anpassningar (Sandalgaard & Bukh, 2014). Utbredd 

decentralisering, i form av självstyrande enheter, ska således bidra till att beslutsfattandet blir en 

mer kontinuerlig och dynamisk process, i stället för en statisk och årlig process som budgetering 

ofta innebär (Østergren & Stensaker, 2011).  

 

Den tredje och sista principen är resursfördelning och dess koppling till beslutsfattande som en följd 

av den utsträckning självstyre tillämpas. Tanken är att även resursfördelningen, som en följd av 

utbrett självstyre, ska bli mer dynamisk och kontinuerlig, där resurser delas ut efter behov (de Waal, 

2005; Bourmistrov & Kaarbøe, 2013). I och med att de självstyrande enheterna får mer 

handlingsfrihet så är tanken att de skall kunna påverka vart resurser hamnar och därmed lättare få de 

resurser de behöver (de Waal, 2005; McGee, 2003). Detta är i sin tur tänkt att skapa en mer effektiv 

och smidig resursfördelning, med större anpassningsförmåga (de Waal, 2005).  
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FIGUR 2: SAMMANFATTNING AV TEORETISK REFERENSRAM. 

 

Figuren visar hur de olika delarna i den teoretiska referensramen hänger samman och underbygger 

varandra. Pilarna visar hur de berörda områdena relaterar till varandra och numreringen visar vilken 

del i den teoretiska referensramen de olika delarna utgör. De gröna fälten representerar de tre 

teoretiskt baserade principerna ur Beyond Budgeting-modellen som studien fokuserar på: självstyre, 

beslutsfattande och resursfördelning.  

 

3.1–3.3 i den teoretiska referensramen är tänkta att underbygga studien genom att gå igenom den 

utveckling som lett fram till Beyond Budgeting. Detta för att skapa ett sammanhang för den 

budgetlösa styrningen, i form av Beyond Budgeting-modellen, som denna studie har i fokus. 3.1 

Ekonomistyrning är huvudområdet för studien och det område som alla delarna ryms inom. 3.2 

Budget förklarar hur budgetens funktion som styrverktyg sett ut, medan 3.2.1 Kritik mot budgeten 

belyser den kritik som riktats mot budgeten och som även är utgångspunkt för utvecklandet av 

Beyond Budgeting-modellen. 3.3 Beyond Budgeting är det styrinstrument vi intresserar oss för och 

det är utifrån denna modell som vi har valt ut principerna 3.4 Självstyre, 3.5 Beslutsfattande och 3.6 

Resursfördelning. 3.4–3.6 tydliggör de tre principer som vi intresserar oss för och som vi studerat 

påverkan av. Då 3.4 Självstyre kan ses som en övergripande funktion, lyfts de två andra principerna 

(3.5 samt 3.6) fram med utgångspunkt från i vilken utsträckning självstyre tillämpas. Syftet med 

detta har varit att ge en djupare förståelse för hur utsträckningen i tillämpandet av självstyre kan 

påverka beslutsfattande och resursfördelning. 
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4. Empiri 

4.1 Presentation av företagen 

Vi har totalt intervjuat fem personer från vardera Handelsbanken och Björn Lundén Information AB 

(förkortning BL). De medverkande från Handelsbanken hade arbetat inom företaget mellan 10-35 

år. Fyra av dessa respondenter arbetade som kontorschefer och en som medarbetare. 

Respondenterna från BL hade olika befattningar och olika arbetsuppgifter och hade arbetat där allt 

från 7 månader till 19 år. Då några respondenter inte ville nämnas vid namn lät vi alla vara 

anonyma för att respektera denna önskan och inte peka ut någon. I stället har vi numrerat 

respondenterna från 1-10 för att ändå kunna särskilja deras röster.  

 

I Bilaga 2 finns ytterligare information om respondenterna. 

4.1.1 Handelsbanken 

Handelsbanken grundades 1871 och kallar sig idag för en fullsortimentsbank, vilket innebär att de 

täcker upp med tjänster för hela bankområdet. Handelsbankens historia kring budgetlöst styre tar sin 

början på 70-talet då Jan Wallander rekryterades till ny VD. Han var en pionjär inom området för 

budgetlös styrning och etablerade idéer om att beslutsfattandet borde förflyttas från central nivå, 

närmare kunden, genom en struktur med utbredd decentralisering. (Handelsbanken, 2015; Rickards, 

2006; Wallander, 1999) 

4.1.2 Björn Lundén Information AB 

Björn Lundén Information AB är ett kunskaps- och utbildningsföretag som sedan starten 1987 har 

haft en helt budgetlös styrning. BL är ett väldigt decentraliserat företag med cirka 100 anställda. 

(Björn Lundén Information, 2015) 

 

4.2 Självstyre 

I båda de studerade fallen framgick det att vidhållandet av en decentraliserad organisationsstruktur 

var en central del av styrningen. Alla respondenter från Handelsbanken beskrev företaget som en 

relativt platt organisation där de olika lokala kontoren skötte och ansvarade för den egna 

lönsamheten. De talade om att de hade en VD och att banken sedan var indelad i regioner med 

regionbankschefer. De i sin tur hade hjälp av rörelsechefer som var mer utåtriktade mot kontoren 

och kontorscheferna. Det verkade därmed som att det fanns ett antal olika nivåer inom 

Handelsbanken, men respondenterna beskrev ändå att de hade frihet i sitt arbete och att kontoren 

hade ett stort eget ansvar, speciellt gentemot kunderna. Respondent nr 2 beskrev det på följande vis 

”Kontoren är ju sitt eget, det är ju det som är unikt med oss, att vi blir ju som ett eget företag, varje 
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kontor. Sen så har vi ju självklart kontroller i form av regelverk och internt, men vi är ju väldigt, ja 

vi arbetar ju väldigt decentraliserat, vi sköter ju vårt eget.”. Ungefär samma sak berättade 

respondent nr 4, nämligen att det även som medarbetare fanns en känsla av att det var möjligt att 

påverka och styra på lokal nivå och att det gav en känsla av att “Kontoret blir ju som ett eget litet 

företag i sig.”. Således verkade det inte som att respondenterna upplevde att de olika nivåerna 

fyllde någon hierarkisk funktion trots att de fanns där. På BL fanns det däremot inga antydningar till 

nivåer likt de på Handelsbanken utan de hade en mycket enklare struktur. Det var tydligt att BL var 

ett ytterst decentraliserat och demokratiskt företag. Respondent nr 6 uttryckte angående deras 

organisationsstruktur och styrning att ”Det är ju en platt organisation, men vi jobbar ju med olika 

delar, vissa jobbar ju med mer styrande funktioner i företaget. Men vi har ju inga hierarkier så sätt 

att ´de ger befogenheter och att du får fullmakt för just den här delen´, utan beroende på vad ju 

jobbar med så är du involverad i olika saker.”. Respondenterna från BL påpekade att tanken bakom 

deras styrfilosofi var att det inte skulle finnas några hierarkier, därför hade de inga chefer utan 

endast en VD, vilket var vad lagen krävde.  

 

En skillnad som framkom under intervjuerna var att BL verkade mindre styrda av lagar och regler 

än Handelsbanken som verkade mer styrda av en rigorös uppsättning krav att förhålla sig efter. 

Flera av deras respondenter lyfte fram att finansinspektionen ställde hårda krav på hur de skulle 

sköta sin verksamhet och respondent nr 4 sa i och med detta att”… man får en liten begränsning i 

vad vi kan bestämma själva, men i stort, just det här om man tänker på intäkter och kostnader så är 

det ju vi på kontoren som bestämmer.”. Handelsbankens respondenter beskrev sig dock, likt 

respondenterna från BL, som relativt fria i sitt dagliga arbete och berättade att det fanns möjligheter 

att anpassa verksamheten efter de behov och möjligheter som de såg. Vi uppfattade det därmed som 

att Handelsbanken var styrda av övergripande lagar och regler, men att de ändå upplevde att de på 

lokal kontorsnivå var fria att styra de egna enheterna så länge de höll sig inom dessa ramar. 

Respondenterna påpekade att i stort sett allt i banken var väldigt decentraliserat, förutom 

Handelsbankens kreditpolicy som var central och som skulle följas av alla kontor. Detta var dock 

något som respondent nr 5 upplevde som positivt och sa “… vilket är klokt tycker jag, för det är ju 

ett så pass viktigt område i vår verksamhet som man nästan måste ha en central policy kring. Men 

det mesta utöver det är ju decentraliserat.”.  

 

Utifrån respondenternas uttalanden framkom det som sagt att Handelsbanken hade ett ramverk av 

regler och riktlinjer som de anställda skulle hålla sig inom. Utöver detta så påpekade respondent nr 

4 att “... sen bestämmer kontoret vad de vill jobba med, vilken marknad de vill fokusera på, vilka 

fokusområdena ska vara och de ansvarar för sin egen resultatrapport. Intäkterna ska in och 
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kostnaderna ska hållas nere.”. Vi upplevde under intervjuerna att respondenterna genomgående 

ansåg att de hade möjlighet att styra verksamheten i den riktning som de tyckte passade dem mest 

och att detta gjorde att de kunde anpassa sig efter marknaden de vistades på. Respondent nr 1 

förtydligade att ”Ja, det finns ju lagar och regler som vi alltid måste hålla oss efter och det kan ju 

inte någon styra, men sen är vi ju väldigt självstyrande, för vi bestämmer ju själva hur vi ska 

fördela våra intäkter och kostnader, vilken dimensionering vi ska vara och hur vi jobbar på den 

marknaden vi är.”. Det framgick tydligt att så länge de arbetade mot de övergripande målen och 

gjorde ett gott arbete, det vill säga att de höll sig lönsamma i löpande uppföljningar, så var de 

väldigt fria att styra sig själva inom regelverkets ramar. Vi upplevde även att respondenterna på BL 

ansåg att decentraliseringen ledde till att de hade befogenhet och möjlighet att påverka företaget. De 

beskrev att alla medarbetare hade samma chans att vara med och styra företaget i och med att alla 

medarbetares röst var värd lika mycket. Med detta följde enligt respondenterna ett stort personligt 

ansvar för att sköta det egna arbetet. Respondent nr 10 uttryckte att “Det är helt eget ansvar. Det är 

ingen som egentligen följer upp. Hundra procent eget ansvar.”. Trots att Handelsbankens och BLs 

styrning skiljde sig åt, på så vis att alla hade samma beslutanderätt på BL och beslutanderätten 

varierade mellan både medarbetare och chefer på Handelsbanken, så var även de senare av 

uppfattningen att självstyret innebar ett stort ansvar. Alla tio respondenter påpekade att det därför 

också var viktigt att ta eget ansvar och styra sig själv och sitt eget arbete. Respondent nr 6 från BL 

förklarade att ”Det krävs att du tar väldigt mycket eget ansvar, för det finns ingen som kommer och 

säger att det där borde du göra.” vid den demokratiska styrningen som de hade.  

 

Ytterligare ett gemensamt drag gällande företagens styrning var uppdelningen i olika enheter, inom 

vilka de anställda var mer fria att styra den egna verksamheten. Varje kontor på Handelsbanken var 

som en egen resultatenhet med en egen balans- och resultatrapport. Respondent nr 1 beskrev att ju 

mer denne som kontorschef delade med sig och uppmuntrade medarbetarna att ta del av sådan 

information och att ta eget ansvar, desto mer delaktiga och insatta blev de i styrningen. Detta var 

något som respondenten menade att de lyckats med i och med att de arbetade i team. Respondent nr 

4 styrkte detta genom att, med syfte på styrningen, säga att ”Jag tror just att de här små enheterna 

som Handelsbanken har gör att man kommer mycket närmare.”. Det framgick även från BLs 

respondenter att de också arbetade mycket i team, bland annat i olika projektgrupper, men själva 

företaget var även indelat i olika segment utifrån vad de hade för arbetsuppgifter. Inom de olika 

avdelningarna verkade de ha frihet att styra det egna samt gruppens arbete, vilket påminde om hur 

de på Handelsbanken beskrev de olika kontoren. Respondent nr 6 från BL talade angående detta om 

att ”… det som är emot avdelningen sköter ju vi så sätt, men alla beslut tas ju på personalmöten, så 

vi har ju liksom inte mandat att kunna ta beslut helt själv, utan det ska ju kollektivet bestämma”. 
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Respondenten påpekade att de på detta sätt, vid behov, kunde göra exempelvis en snabb 

rekryteringsprocess. Det var med andra ord på ett demokratiskt sätt som de styrde på BL, men de 

verkade ändå ha möjlighet att styra det dagliga arbetet med flexibilitet inom de olika avdelningarna. 

Dessutom framgick det att de utifrån ett individperspektiv hade stor frihet att påverka den egna 

situationen. Respondent nr 6 påpekade att ”Man kan påverka väldigt mycket egentligen, men det 

krävs ju att du går den demokratiska vägen om du vill påverka företaget, men för din egen del så 

kan du påverka väldigt mycket.”. Även respondent nr 4 på Handelsbanken uttryckte sig liknande 

och menade att de hade stort eget ansvar och därmed också möjlighet att styra sitt eget arbete och 

sin egen utveckling. Det var tydligt att det övergripande ansvaret för Handelsbankens kontor låg hos 

kontorscheferna, men respondent nr 4 påpekade att eftersom de samarbetade som team så kunde 

alla vara med och påverka hur kontoren arbetade.  

 

Alla tio respondenter talade mycket kring eget ansvar, några respondenter talade om att det i vissa 

lägen kunde upplevas som svårt att behöva styra sig själv, men det var ingen som direkt framförde 

att de tyckte att detta var ett problem eller något som de inte klarade av. Angående just eget ansvar 

och arbetsuppgifter svarade respondent nr 1 från Handelsbanken att ”Som kontorschef på ett mindre 

kontor så får man liksom ta del av allt, det är kundkontakt, administrativt, personalfrågor, 

säkerhetsfrågor, allt som kan tänkas dyka upp”. Detta visade på att kontoren, som jobbade närmast 

kunderna, fick ansvara för och styra sig själva i många olika avseenden. Det verkade också som att 

alla visste sin plats och kunde ta ansvaret som självstyret innebar, i och med att de var så pass 

självstyrande ända ner på kontorsnivå. Även respondenterna på BL verkade väldigt ansvarstagande, 

alla var medvetna om att de behövde styra sig själva för att verksamheten skulle fungera, vilket de 

upplevde att den gjorde. Det framstod som att alla på individnivå tog ansvar och skötte sina 

arbetsuppgifter. Dessutom tog de sitt ansvar även för helheten, med tanke på att de lagt sina röster 

och därmed fört sin talan i olika frågor rörande företaget. Dock påpekades det att det självfallet 

fanns informella ledare som tog på sig mer ansvar än andra och verkligen gjorde sin röst hörd. 

Respondent nr 9 beskrev det som att “Så är det väl i många andra företag. Vissa har större 

inflytande än andra, vissa formellt och andra informellt.”. Vissa verkade således uppskatta att ta på 

sig mer ansvar, men vi upplevde ändå att det fanns en tillit till att andra medarbetare ansvarade för 

sitt och gjorde det som krävdes av dem. Denna tillit till att kollegorna tog sitt eget ansvar uppfattade 

vi även på Handelsbanken. Respondent nr 3, som var kontorschef på Handelsbanken, talade om det 

egna ansvaret och möjligheten att påverka under deras decentraliserade styre och påstod “Det tror 

jag är en förutsättning för den budgetlösa styrningen, för befogenhet sitter ihop med ansvar. Tar du 

inget ansvar, då kan du inte ha befogenheterna heller.”. Vårt antagande utifrån detta var att 
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respondenterna överlag klarade av att hantera ansvaret som självstyret innebar, i och med att det 

framstod som att samtliga respondenter ansåg att den budgetlösa styrningen fungerade.  

 

Med utgångspunkt i det decentraliserade arbetssättet uttryckte sig respondent nr 2, som arbetade på 

Handelsbanken, att det var en fördel att ”… vi får vara med och påverka vart vi vill, beroende på 

hur marknaden ser ut.”. Deras möjlighet att påverka det egna kontoret verkade vara något som de 

trivdes med och något som drev dem att vilja prestera bättre. Respondent nr 1 uttryckte att ”Jag ser 

bara positivt i det här och jag tror ju att det är mycket roligare att jobba på ett ställe där man har 

möjlighet att påverka, än att någon högst upp har talat om att ´ni ska göra så´…”. Det verkade 

även som att respondenterna från BL mestadels haft goda erfarenheter av att axla det stora ansvaret, 

trots att de kunde se en del nackdelar. Respondent nr 8 tog upp att “På ett sätt kan det vara lätt att 

ha en chef som talar om för en vad man ska göra och vad man inte ska göra. För det kan vara en 

nackdel här nu, för man vet inte riktigt vad som förväntas av en egentligen. I och med det kan jag ju 

inte känna mig nöjd med det jag gjort heller, för jag vet ju inte ramarna.”. Dock tillade 

respondenten att “Jag tycker att fördelarna överväger nackdelarna.”.  

 

Möjligheten att styra själva inom kontoren/avdelningarna beskrevs dock övervägande i positiv 

dager av de respondenter vi mötte. Det var också tydligt att vissa inte skulle vilja arbeta under andra 

förhållanden. Respondent nr 1 var tydlig med att uttrycka att om Handelsbanken hade varit 

budgetstyrda “... då blir det ju mer toppstyrt där de säger att ´ni ska låna ut så här mycket pengar 

och det får kosta så här mycket och ni ska hålla er mellan de här räntenivåerna´, det då blir de ju 

liksom… det skulle ju vara hemskt.”. Det vi fått ut av intervjuerna har varit att de flesta 

respondenterna talade om självstyret som en fördel på så vis att arbetet kändes fritt och därmed 

formbart efter de förutsättningar som mötte dem. Det verkade med andra ord inte finnas någon av 

respondenterna som inte trivdes med det decentraliserade arbetssättet. Överlag uppfattade vi att 

Handelsbankens respondenter menade att de på så vis kunde anpassa sig gentemot marknaden och 

kunderna på ett bättre sätt än om någon högre instans skulle styrt allt. De verkade känna sig 

delaktiga i styrningen och vara positivt inställda till att de fick ta mycket eget ansvar, vilket de 

påstod fick dem att vilja prestera bättre och värna om företaget. 

 

Respondent nr 6 från BL påstod att deras budgetlösa styrning skapade ett större ansvar för varje 

anställd, även för dem som inte arbetade övergripande med ekonomi och sa att ”Det är ju en 

ansvarsbefrielse att slippa tänka om du har en budget, ´ja det här har jag att röra mig med´ och då 

behöver du inte ta ansvar för nått mer än så, skulle jag kunna tänka mig.”. Samma respondent sa 

även att det kanske fanns både positiva och negativa sidor med budgetering, det kanske var bra att 
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veta hur mycket kapital det fanns att röra sig med men att det samtidigt skulle kunna begränsa. 

Respondenten menade att budgetering ”Det kan nog hämma idéer och hur man utvecklar företaget, 

alltså om du vet att du har en budget att röra dig inom, så blir det lätt att du begränsar ditt 

tankesätt och tänker att ´nej det här kan vi inte göra för det här har vi inte budget till´.”. 

Respondenten sa dessutom att deras sätt att styra utan budget var mindre hierarkiskt. Ansvaret för 

att hålla koll på företagets ekonomiska situation, under den mer decentraliserade styrningen, var 

fördelat på alla anställda. Detta innebar fler infallsvinklar och en möjlighet att driva fram egna idéer 

och projekt. Det faktum att de var fria att fokusera på det som de själva ville och såg som viktigt, 

ansågs dessutom skapa mer spetskompetens hos medarbetarna. 

 

Effekterna, utöver ovanstående nämnda, av att ansvaret för företaget var fördelat på alla 

medarbetare beskrevs av respondent nr 6 som att ”Det får ju väldigt bra positiva effekter på 

arbetsklimat och arbetsmiljö då du själv kan styra vad du vill jobba med och hur mycket. Sen är det 

ju såklart styrt av det vi gör i organisationen, men vi har ju väldigt mycket sådant som går utanför 

det vanliga kontorsjobbet. Vi får ju väldigt mycket stimulans i arbetet”. Respondenten framförde 

även att denne trodde att de positiva effekterna av självstyret dessutom avspeglade sig på 

produktiviteten. Flera respondenter uttryckte liknande åsikter, men påpekade att de inte visste hur 

deras arbetssätt och decentraliserade, demokratiska styrning skulle fungera under sämre 

förhållanden då de sedan starten gått med vinst och uppvisat goda resultat. 

 

4.3 Beslutsfattande 

Alla respondenterna på Handelsbanken berättade att beslutsfattandet skedde långt ut, nära kunderna. 

De flesta verkade även anse att detta hörde ihop med decentraliseringen inom organisationen. 

Denna koppling mellan decentraliseringen och beslutsfattandet kunde vi också se på BL. 

Respondenterna från BL berättade att en stor del av beslutsfattandet skedde på regelbundna 

personalmöten där alla hade möjlighet att yttra sig. Respondent nr 6 berättade att det fanns två 

ägare, men beslutsmässigt hade alla medarbetare lika mycket att säga till om. Besluten fattades 

därför på demokratisk väg under personalmötena. Respondenten förtydligade dock att  

”… kollektivet har ju helt klart mycket att säga till om, men såklart vissa beslut tas ju på 

individnivå ändå, operativa liksom, men de större tas ju demokratiskt.”. Flera respondenter tog 

dock upp att Vd:n på BL tagit på sig en något mer beslutande roll i företaget i och med att företaget 

blivit så pass mycket större. De uttryckte att Vd:n hade en slags helhetsbild över företaget och 

kunde därmed ha en mer övergripande roll, men alla verkade vara överens om att det största 

ansvaret låg hos dem själva. Ville de få något gjort så var det upp till dem själva att genomföra det. 

Respondent nr 4 ansåg att de på Handelsbanken också hade stor frihet under ansvar. Denne trodde 
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dessutom att de var mer självstyrande än andra banker och att det som skiljde dem från andra var 

”Framför allt det här att vi har stort eget beslutsfattande, att vi bestämmer mycket själv på lokal 

nivå.”. Respondenten fortsatte med att säga att “... vi har så pass hög kreditbeviljanderätt på 

väldigt låg nivå egentligen, det vi tycker är en styrka, för vi fattar beslut nära kunden då vi vet mer 

om kunden, men det ställer ju även krav på att vi vet att den som gör det har kompetens för det och 

gör det på rätt sätt.”. 

 

En decentraliserad organisationsstruktur, tänkt att möjliggöra ett starkt samband mellan kunden och 

beslutsfattaren verkade vara en tydlig styrfilosofi inom Handelsbanken. Respondent nr 3, som var 

kontorschef på Handelsbanken, uttryckte att ”Det gäller ju att trycka ut ansvaret så att alla känner 

ansvaret för att ta hand om helheten. Då måste alla få ett stort eget mandat och stort eget ansvar.”. 

Vikten av att släppa ut ansvaret och beslutsfattandet till medarbetarna var något som även 

respondent nr 1 lyfte fram som en viktig uppgift som kontorschef. Samtidigt talade denne om att 

“Uppmuntrar jag att de ska ta egna beslut så får jag medarbetare som tar egna beslut, sen om jag 

inte gör det så kanske de förväntar sig att jag ska bestämma allting.”. Det blev tydligt att det var 

viktigt för kontorscheferna att de anställda kände befogenhet och ansvar inför att fatta egna beslut. 

Respondent nr 2 som också var kontorschef talade angående befogenhet och ansvar om att ”Det 

finns ju säkert de som blir passiva i det, men jag tycker att de flesta tar sitt ansvar i det.”. Det var 

dessutom en åsikt som vi uppfattade att alla respondenter delade, även de på BL, det vill säga att de 

tyckte att majoriteten tog ansvar inför sina egna beslut.  

 

På BL hade ansvaret fördelats ut till medarbetarna och därför skötte de själva beslutsfattandet. 

Besluten rörande det dagliga arbetet skötte de ute på avdelningarna, vilket liknade hur 

Handelsbanken agerade ute på sina kontor. På BL hade dock medarbetarna en beslutande roll som 

gick utöver detta. De hade personalmöten varje vecka där de kontinuerligt och på demokratisk väg, 

tillsammans kunde besluta i frågor rörande hela företaget. Några respondenter sa att de i vissa fall 

inte kände att de var tillräckligt insatta i alla frågor som kom upp på personalmötena. Utifrån flera 

respondenters svar så verkade det som att de i en sådan situation förlitade sig på sina kollegors 

kunskap och antog att de kom med genomtänkta förslag och därmed bidrog till rationella beslut. För 

att förenkla beslutsfattandet och göra det till en smidigare process, där alla kunde få ett bättre 

underlag att grunda sin röst på, uppgav respondent nr 7 att de hade infört något som de kallade 

samrådsmöten. Under dessa kunde mindre grupper med representanter från respektive avdelning 

göra förarbetet och ta fram ett underlag som de sedan kunde presentera på personalmötet, för att alla 

skulle kunna sätta sig in i förslaget lite bättre. Effekten av detta beskrev respondent nr 7 som att 

”Man märker ju att det är bättre att verkligen ha genomtänkta beslut.”. 
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Respondenter från Handelsbanken berättade att de större strategiska besluten behövde fattas högre 

upp i organisationen, till exempel av Vd:n eller regionbanken. Flera respondenter beskrev det som 

att kontoren hade stor frihet att ta egna beslut inom ett visst ramverk, som utformats på en högre 

nivå. Det var endast vid större kreditbeslut som besluten var tvungna att flyttas upp i organisationen 

och tas av någon form av kreditexpert. Dock menade respondent nr 4 att trots att det slutgiltiga 

beslutet flyttades till en högre instans var det ändå kontorens beslut som ledde fram dit, detta 

uttrycktes genom uttalandet ”Jag måste tro på det innan jag släpper vidare, jag måste ha tagit ett 

beslut.”. De beskrev även att kontoren var beroende av de centrala funktionerna i banken, främst de 

tekniska aspekterna. Men respondenterna ansåg ändå att kontoren hade möjlighet att påverka både 

ramverket och de tekniska bitarna. Flera av Handelsbankens respondenter uttryckte att den högre 

ledningen lyssnade på deras åsikter och att även de större besluten ofta diskuterades. På BL fanns 

det däremot ingen ledning. Därför fattades större beslut rörande hela företaget på demokratisk väg, 

för att ge alla medarbetare samma möjlighet att påverka besluten, vilket var tanken bakom deras 

platta organisationsstruktur. I de fall där alla i personalen inte var riktigt överens genomfördes det 

röstningar. Dock talade respondent nr 7 om att de hade kommit fram till att exempelvis 51 procent 

mot 49 procent inte ansågs tillräckligt för att besluta i en fråga. Detta då det trots allt innebar att 

nästan hälften var missnöjda och att de kanske borde tänka om och göra något bättre eller kanske 

avvakta. För att fatta ett bra och väl förankrat beslut ansågs det krävas att en klar övervägande del 

av medarbetarna röstade för ett förslag. 

 

Det framkom som sagt att de enskilda Handelsbankskontoren och dess medarbetare hade ett stort 

eget ansvar och beslutanderätt. Tanken med detta var att skapa ett nära samband mellan kund och 

beslutsfattare och det var därför på kontorsnivå som majoriteten av de vardagliga besluten fattades. 

Respondent nr 5, som arbetade som kontorschef, menade att ”Medarbetaren kan sin marknad, kan 

sina kunder, vet vad kunderna behöver bäst. Därför är kontorens roll hos oss väldigt stark.”. Vi 

upplevde att respondenterna hade en stor tillit till sina kollegor att de hade den kompetens och det 

ansvarstagande som krävdes för att kunna fatta egna välgrundade beslut. Respondent nr 4 som 

arbetade som medarbetare på Handelsbanken talade om att det gick att få stöd i beslutsfattandet av 

både andra medarbetare och chefer, trots det stora egna ansvaret. På så vis hade de nytta av 

varandra som ett team. Även inom BL skedde en stor del av de vardagliga operationella besluten 

inom grupperna/avdelningarna. Respondent nr 8 berättade att de i deras grupp hade möten varje 

vecka och uttryckte att ”Är vi överens om något där, då gör vi det där. Vi behöver inte vänta på 

flera instanser där någon ska tycka till eller godkänna det.”. På så vis verkade de kunna styra 

mycket själva inom avdelningarna trots att andra typer av beslut sköttes på personalmöten. Flertalet 
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respondenter på BL upplevde att det faktum att de inte hade några riktiga chefer gjorde att de fick 

mer frihet att ta egna beslut, speciellt då inom de olika avdelningarna. Trots att Handelsbanken hade 

chefer upplevde majoriteten av alla respondenterna att medarbetarna kunde fatta egna beslut. Ändå 

söktes ofta förankring hos andra. På BL söktes förankring ofta i den egna gruppen, men även av 

andra medarbetare på till exempel personalmöten, ofta då hos mer informella ledare i företaget och 

grupperna. På Handelsbanken uttryckte de att det kändes bra att ha andra med sig och förankra sina 

beslut. Respondent nr 1 framhöll samarbetet inom organisationen som betydande och påpekade att 

”Mycket får vi ju styra själv, men ändå så är de nog bra att ibland kolla med andra, innan man tar 

besluten, det känns bra att ha andra med sig.”. 

 

Respondenterna på Handelsbanken beskrev kreditbeviljningen som en central del av det vardagliga 

arbetet med löpande beslut, där alla medarbetare hade tilldelats en hög beslutanderätt. Detta 

möjliggjorde att de kunde fatta många egna beslut direkt på kontoren utan att söka stöd hos högre 

instanser. Respondent nr 2 sa att beslutsfattandet inom Handelsbanken var en kontinuerlig process 

där besluten fattades utifrån varje kund, samt att uppskattningsvis 90 % av besluten togs direkt på 

kontoret. Även på BL sköttes beslutsfattandet kontinuerligt, i det dagliga arbetet och på veckovisa 

personalmöten. Det rådde dock lite skilda meningar hur detta tillvägagångssätt påverkade 

möjligheten att ta snabba beslut. En del trodde att det kanske kunde ta längre tid att fatta beslut i en 

så pass decentraliserad organisation eftersom alla måste vara delaktiga. De allra flesta verkade dock 

vara överens om att deras sätt att ta beslut på ändå var snabbare än att ständigt behöva söka svar hos 

högre befattningshavare och vänta på deras beslut. Respondent nr 6 talade om att ”Vi gjorde ju en 

snabb process av rekryteringen till exempel, jämfört om man tänker på hur det ser ut i många 

andra företag, så rekryterande ju vi fem personen under ett par veckor, under semestertid 

dessutom.”. Även de som trodde att det ibland kanske kunde ta lite längre tid att ta beslut, upplevde 

trots allt att det fanns möjlighet att ta snabba beslut vid behov.  

 

Ett flertal respondenter påpekade det faktum att de inom Handelsbanken var väldigt lagstyrda, då 

det fanns mycket regelverk och pålagor som inte gick att påverka. Detta var något som kunde 

inverka på och styra beslutsfattandet. Men detta gällde enligt respondenterna Handelsbanken i stort, 

även de allra högsta nivåerna. Sett till det dagliga arbetet verkade det trots allt som att besluten till 

stor del fattades kontinuerligt utifrån medarbetarnas bästa bedömningar. Respondent nr 1 förklarade 

att ”Vi har ju ganska mycket befogenheter själv, men man kan ju inte bara fatta beslut hur som 

helst, det är ju samma regler som gäller, så det måste ju vara väl underbyggda beslut, men visst 

tror jag att vi blir flexiblare, om inte annat så tror jag att vi blir snabbare.”. Vi uppfattade det som 

att respondenterna hade en positiv inställning gentemot både de egna upplevelserna av att få ansvara 
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för en stor del av beslutsfattandet, men också inför den påverkan de trodde att det hade på företagets 

prestationer. Respondent nr 2 talade exempelvis om att ”Jag gillar ju vårt arbetssätt, att vi arbetar 

nära kunden och på så sätt att vi kan ta mycket egna beslut och att vi kan ta beslut på rätt grund 

tycker jag, i och med att vi har kunskap om kunden som inte andra har då, centralt ifrån, det tycker 

jag är positivt”. På liknande sätt uppfattade vi att respondenterna på BL ansåg de att de tillsammans 

kunde fatta relativt väl avvägda beslut. Respondent nr 6 förklarade att ”I och med att vi har öppen 

insyn i hela företagets resultat så har vi ju möjlighet att gå in och kolla där och vi har ju 

uppföljning på hur det går i företaget hela tiden, vilket vi kontinuerligt går igenom på mötena. Så vi 

svävar ju inte iväg även fast vi inte har någon budget.”. Vi uppfattade inte att någon av de tio 

respondenterna ansåg att deras beslutsfattade påverkades negativt av att de inte hade någon budget 

att relatera till. Snarare fick vi uppfattningen att de trodde att det fördelade ansvaret och självstyret 

var positivt och bidragande till att mer informerade och aktuella beslut kunde fattas under deras 

ständigt fortskridande beslutsprocesser. Respondent nr 7 såg exempelvis många fördelar med BLs 

sätt att sköta beslutsfattandet och sa att “... i ett företag som har en budgetstyrd verksamhet så tror 

jag att det är negativt att man inte kör på den där känslan, utan då blir man styrd av det verktyget 

liksom, att man blir lite begränsad kanske.”. Delaktigheten och den stora möjligheten att kunna 

göra sin röst hörd och påverka besluten, verkade vara de faktorer som den decentraliserade 

styrningen bidrog med och som respondenterna visade att de uppskattade.  

 

Respondenterna framförde även att en ytterligare positiv effekt av de decentraliserade arbetssätten 

var att beslutsfattandet blev mer anpassningsbart. Respondent nr 2 förtydligade på vilket sätt detta 

kunde yttra sig rörande kreditbesluten inom Handelsbanken “Har man en lång relation till kunden 

och har koll på hur kassaflödet normalt brukar se ut så kanske vi kan vara med på en affär som 

normalt, på pappret, vi hade känt oss tveksamma inför och de tycker jag är positivt, att vi kan vara 

lite flexibla på så sätt.”. För BLs del framfördes det att de ständiga diskussionerna med kollegorna 

dels öppnade upp för möjlighet att ifrågasätta beslut och komma med nya idéer, men också för att 

en ursprunglig åsikt skulle kunna svänga efter att de fått höra andra framföra sina åsikter. 

Respondent nr 7 nämnde att de trots allt var rätt smarta och kunde tänka igenom de beslut som togs 

på ett bra sätt och framförde tydligt sin tro om att BLs sätt att fatta beslut på var det bästa. Även 

respondent nr 6 menade att de verkligen kunde överväga de beslut som togs utifrån hur läget såg ut 

och sa att ”Vi måste titta på ´har vi vinst, har vi förlust, vad ska vi göra, hur ligger det till?´. Så det 

blir ju en helt annan styrning så. En budget kan ju kanske vara en förenkling, om man bryter ner 

den stora bilden så ´utifrån det här så har vi de här ramarna´, vi har ju liksom inte budget utan vi 

tittar på hur det ser ut, ´ja de här behöver vi göra, hur vill vi ha det´.”. Därmed verkade det som att 
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BL och Handelsbanken såg till aktuella behov och tendenser på marknaden då de övervägde sina 

beslut.  

 

4.4 Resursfördelning 

Det verkade finnas en gemensam uppfattning bland respondenterna att det fanns möjlighet att 

påverka hur resursfördelningen gick till. Respondenterna på BL verkade uppleva att de själva kunde 

påverka resursfördelningen, främst då inom den egna gruppen. Respondent nr 9 uttryckte att 

”Grupperna har ju ganska stort ansvar för det, eller avdelningarna ser till att man har tillräckligt 

många resurser, framförallt bemanning.”. De berättade även att alla medarbetare tillsammans 

bestämde varandras löner, att alla var delaktiga i den kostnadsmässiga fördelningen. Även på 

Handelsbanken verkade respondenterna uppleva att de hade möjlighet att påverka 

resursfördelningen och flera av dem framförde att de ansåg att de lokala kontoren var mer lämpade 

att sköta resursfördelningen. Respondent nr 4 påpekade att det på så vis blev mindre toppstyrt och 

att resurserna fördelades med en bättre förståelse för de lokala förhållandena, i och med att de själva 

kunde vara med och påverka. De uttryckte dock att det var viktigt att ha väl underbyggda argument 

och att de höll sig inom det ramverk som fanns, så att alla i organisationen arbetade mot samma 

mål. Respondent nr 5 på Handelsbanken förklarade att ”Vi har ju också rätt hög beslutanderätt när 

det gäller hur kontoret ska se ut, hur många vi ska vara och så. Däremot vilka vi anställer det 

kanske man lite centralare vill vara med och diskutera så man får en helhet när det gäller 

kompetens och personal.”. Respondent nr 5 förklarade vidare att det i vissa fall uppkom 

diskussioner, eftersom Handelsbanken var en så pass stor organisation. Om ett kontor exempelvis 

inte presterade så bra, så diskuterades det till exempel med regionbanksledningen vad det kunde 

bero på och hur det skulle kunna åtgärdas. Det fanns därmed en dialog mellan de olika nivåerna i 

organisationen. Respondent nr 3 beskrev att ”... det finns ju kanaler upp till ledningen att få fram 

sin åsikt”. Även respondent nr 5 upplevde att ”Det finns en klar kommunikation där som då 

fungerar väl och som kanske i en budgetstyrd organisation ska hanteras inom ramen för budget”. 

Respondenten berättade vidare ”Men i grund och botten ska ju egentligen kontoret ansvara för den 

resursfördelning som det kontoret behöver. Sen har du ju en centralbankledning då givetvis som 

måste dra upp de stora penseldragen.”. Detta skilde sig från BL där det inte fanns några högre 

nivåer och därmed ingen ledning som hade någon inverkan på sådant sätt. Respondenterna berättade 

att det i stället var personalmötet på BL som var det överordnade beslutande organet. Respondent nr 

6 beskrev att de anställda där kunde lägga fram sina idéer och åsikter, som sedan diskuterades och 

ledde till ett beslut. Besluten kring resursfördelningen skedde därmed enligt respondenterna även på 

personalmötena, på demokratisk väg. Alla respondenter påpekade att de för alla typer av beslut hade 

samma beslutanderätt och att det var genom att föra fram sina åsikter och lägga sin röst som det 
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gick att påverka resursfördelningen. Respondenterna på Handelsbanken verkade uppleva att de 

också hade möjlighet att påverka resursfördelningen och få sin åsikt hörd. Respondent nr 1, som var 

kontorschef på Handelsbanken, talade om att “Varje kontor har ju sin egen resultat- och 

balansräkning och den styr ju jag, det är ju min lilla resultatenhet”. Respondenten förtydligade att 

det som kontorschef fanns ett stort ansvar i att förmedla dessa siffror till medarbetarna och få dem 

delaktiga i att tänka över hur resurserna användes. Utifrån respondent nr 4, som arbetade som 

medarbetare inom Handelsbanken, så framgick det att ”Vi är ju väldigt kostnadsmedvetna i banken 

i stort…”. Det var tydligt att respondenten hade en medvetenhet om det egna kontorets resultat och 

att de kunde se hur de insatser de vidtog påverkade den egna resultatenheten. 

 

På Handelsbanken framkom det således att kontorschefen hade störst påverkan på hur resurserna 

fördelades, sett till personal och liknande. På BL däremot fanns inga chefer på det sättet, men 

respondenterna förklarade att Vd:n hade en övergripande roll och därmed kunde hjälpa till att styra 

resurserna dit det krävdes, utifrån de behov som fanns. Respondent nr 8 förklarade även att de inom 

de olika grupperna kunde se till att de fick de resurser som behövdes. Respondent nr 9 förtydligade 

dock att det inte fanns någon speciell kanal eller grupp som styrde resursfördelningen. Det fanns 

med andra ord ingen given chef som hade någon slags övergripande befogenhet eller 

bestämmanderätt över resursfördelning. Respondenterna från Handelsbanken ansåg dock att alla 

medarbetare på kontoren hade inverkan på resursfördelningen, trots att kontorschefen hade det 

övergripande ansvaret. Respondent nr 4 förklarade att resurserna på dennes kontor fördelades med 

en teamkänsla för vad som var bäst för helheten och tillade att ”… det tror ju jag kanske är väldigt 

unikt på något sätt, vi är ju allihop någonstans på samma plan, kan vi hjälpas åt med olika saker, ja 

då löser vi det.”.  

 

Effekterna av att de själva kunde påverka resursfördelningen verkade enbart vara positiva. 

Respondenterna på BL förklarade att eftersom de fick styra resursfördelningen så pass mycket 

själva så var uppfattningen att de fick resurserna de behövde. Vi upplevde att respondenterna 

därmed kände att de inte blev begränsade utan kunde utföra ett bra arbete under de rätta 

förutsättningar. Respondent nr 4 på Handelsbanken sa att ”Jag tror att man som medarbetare blir 

mer lojal, att vi får vara med och bestämma mer gör ju att jag bryr mig mer om mitt jobb, jag är ju 

liksom Handelsbanken dygnet runt…”. Respondent nr 1 påstod dessutom att “När det här systemet 

fungerar som det är tänkt, så är det ju det ultimata.”. Respondenten förklarade att känslan av att 

kunna påverka blev större eftersom de skötte ekonomin själva på varje kontor. Denne uttryckte även 

en tro på att det gav många positiva effekter. Med andra ord så var det tydligt utifrån 

respondenternas berättelser att de värnade om företaget och att de ansåg sig både kunna och vilja 
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påverka det egna kontorets resultat på ett positivt sätt, genom att själva ha möjlighet att styra hur 

och var resurser fördelades. 

 

Respondenterna uttryckte att resursfördelningen skedde utifrån behov. Bland annat så upplevde 

respondent nr 5, från Handelsbanken, att ”Kontoren priorieteras i väldigt hög grad när det gäller 

resursfördelning. Det är ju kontoren i princip som skapar alla intäkter och därför är det ju viktigt 

att kontoren fungerar och får de resurser som behövs.”. Alla respondenter på Handelsbanken 

verkade nöjda med resursfördelningen och de upplevde att resurserna kunde fördelas utefter 

kontorens unika behov. Detta liknade åsikterna som framkom bland respondenterna på BL, där 

exempelvis respondent nr 7 trodde att deras gemensamma påverkan på resurserna bidrog till att 

resurser faktiskt fördelades “… efter behov och utifrån förutsättningarna för företagets bästa.”. Till 

exempel beskrevs bemanning som en av de viktigaste resurserna inom företaget och där ansåg 

respondenterna att de respektive grupperna hade en stor påverkan och att det därmed gick att få mer 

personal vid behov. Respondent nr 9 påpekade dock att det ibland kunde ta stopp ifrån andra håll 

när det gällde resurserna, till exempel hos deras egna tekniker eller hos någon av leverantörerna. 

Samma respondent upplevde ändå att det fanns en stor frihet att ta in externa resurser vid behov, vid 

till exempel tidsbrist eller när de själva saknade den kompetens som behövdes. I det stora hela 

kände respondenten att denne fick de resurser som behövdes.  

 

Respondent nr 6 på BL berättade att de alltid såg till företaget som en helhet. Därför var de intäkter 

som kom in inte ämnade för ett visst ändamål, respondenten uttalade att ”Det finns inget bestämt att 

´de här pengarna stannar här´, utan det går ju till hela företaget.”. Respondent nr 7 uttryckte 

liknande åsikter och sade att ”… var och en ansvarar för att de resurser som finns används efter 

behov, man måste ha det där helhetstänket och företagets bästa i tanken.”. Det verkade på så sätt 

finnas ett helhetstänk på BL som påminde om tänket på Handelsbanken. Där uttryckte flera 

respondenter att kontoren hela tiden tänkte på vad som var bäst för organisationen i stort, vilket då 

även påverkade besluten kring resursfördelningen. Det gjordes bland annat kontinuerliga 

uppföljningar som visade kontorens utveckling, vilket enligt respondent nr 1 bidrog till att ”Man 

blir ju lite resultatinriktad, man vill ju se bättre och bättre resultat hela tiden. Jag tror att med vår 

styrning så känns det här mer som något man kan påverka, för nu kan man se att ´det här har 

påverkat vår balans så här mycket och ja, gör vi så här så blir det så där´.” Vi uppfattade att alla 

tänkte på kostnaderna och hur resurserna fördelades och att de upplevde att de hade möjlighet att 

anpassa resursfördelningen utefter behov. Respondent nr 2 talade om att resursfördelningen “Det 

fungerar ju bra, i och med att vi har koll på vårt eget resultat och balans på kontoret så har vi ju 

koll på vilka delar vi måste jobba med…”. Respondent nr 1 berättade om vikten och effekten av 
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uppföljningar och mätetal för att de skulle kunna se hur resursfördelningen påverkat dem. Denne sa 

att ”KI-talet, kostnader kontra intäkter, det vill man ju ha så bra som möjligt, där är det ju krasst 

liksom, där så tror jag att alla drar ner på kostnaderna och vill öka intäkterna, alla tänker nog så, 

därför kan jag inte riktigt förstå varför folk sitter med budgetar.”. 

 

På BL verkade helhetstänket uppfattas som något positivt, då det genom detta helhetstänk aldrig 

hade varit något problem att få de resurser som de ansett att det funnits behov för. En anledning till 

detta ansågs vara att de stora inköpen alltid gjorts för att de ansett att det verkligen varit nödvändigt. 

Respondent nr 7 påpekade dock att “Vi har ju gått bra i alla år och inte haft några riktigt dåliga år, 

så det är ju svårt att säga vad som skulle ha hänt om det vart knapert” men menade under rådande 

förhållanden att “Vi får de resurser som vi tycker att vi behöver.”. Flera av respondenterna på BL 

påpekade att företaget som sådant inte lade så stort fokus på kostnader utan mer på vad som 

behövde göras. Respondent nr 7 sa att de var väldigt frikostiga med mat/fika, utbildningar och att de 

själva fick sköta sina egna inköp. Denne nämnde till och med att de kanske slösades lite på sådant 

ibland, men att de var av uppfattningen att det i slutändan gav mer. På Handelsbanken berättade 

däremot respondent nr 3 att ”Vårt (Handelsbankens) affärsmål är lägre kostnader och nöjdare 

kunder. Då borde samtliga beslut peka åt det hållet, åt det målet. Vi har en försiktig inställning till 

kostnader.”. På Handelsbanken hade de sålunda en gemensam strävan att hålla kostnaderna låga. 

Ingen av respondenterna på Handelsbanken uttryckte dock något negativt om att det fanns ett 

kostnadstänk. Respondenterna upplevde inte heller att det påverkade resursfördelningen, utan ansåg 

att de fick de resurser de behövde. På BL verkade alla respondenterna se det som positivt att 

resurserna kunde fördelas lite frikostigt. Alla verkade också tycka att det hade fungerat bra och gett 

positiva resultat. Respondent nr 6 berättade att ”Tittar jag bara på hur det ser ut så tycker jag att 

det ser ut som att vi har haft bra koll på resursfördelningen, i och med att det inte finns någon 

budget så finns det inga begränsningar…”. Respondenten ansåg att de hade bra koll på vad de hade 

att röra sig med även fast de inte behövde lägga alltför stort fokus på kostnaderna. De hade inga 

åtstramningar kostnadsmässigt utan försökte att hela tiden se till helheten. 

 

Överlag verkade uppfattningen bland respondenterna vara att resursfördelningen fungerade på ett 

funktionellt sätt. Respondent nr 7 på BL beskrev att ”Jag tycker att det är ett väldigt bra sätt, 

tänker man på budget igen så tror jag kanske att det är en fördel att vi gör som vi gör, att man 

köper in när det behövs…”. Respondenten berättade vidare om tidigare erfarenheter av 

budgetstyrning. Då hade denne passat på att göra inköp och åkt på utbildningar som egentligen inte 

varit nödvändiga, bara för att det funnits budget för det. Respondenten talade om att denne vid 

budgetstyrning upplevt en användning av resonemanget “Det finns pengar kvar så vi använder upp 
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dem.”. Vi uppfattade det som att denne ansåg att de inom BL använde resurserna på ett effektivare 

sätt då respondenten sa att ”... jag tror nog att det är en fördel att man inte har avsatt pengar för ett 

visst ändamål.”. På så sätt så var respondenten av uppfattningen att deras sätt att fördela resurser på 

var bättre och mer anpassat utifrån de behov som uppstod och inte utifrån förutbestämda ramar. 

Detta uttalande påminde om det respondent nr 3 på Handelsbanken nämnde när denne talade om 

skillnader vid budgetlös styrning. Respondenten formulerade det på så vis att ”Om vi säger att vi 

har tio tusen att köpa möbler för på ett år och så använder vi inte det på tio år då blir budgetposten 

inte borta, utan då köper vi möbler den dag vi behöver möbler för verksamheten kräver det.”. 

Det var även flera respondenter på BL som tyckte att deras sätt att fördela resurser på var mindre 

begränsat eftersom de inte var styrda av någon budget. Respondent nr 8 förklarade att ”Det känns 

som att vi kanske är lite mer flexibla i alla fall. Att vi inte behöver ha någon här uppe som har satt 

en siffra utan att vi kan överstiga personalkostnaderna för att vi behöver bli en till, för att vi tror att 

supporten kommer bli mer om ett år till exempel. Det är ju sådant vi skulle kunna få igenom hyfsat 

snabbt, så att vi kan påverka det.”. Även på Handelsbanken verkade uppfattningen vara att det 

fanns möjlighet att göra relativt snabba anpassningar vid behov. En av respondenterna pratade om 

att bankverksamheten är en relativt mogen marknad och att kontor som delade marknad därför inte 

skilde sig så kraftigt från varandra när det gällde resursförbrukningen. Dock kunde det finnas 

avvikelser mellan kontor som agerar på olika marknader, med andra kunder osv. Respondenten 

upplevde att det fanns möjlighet till en flexibel resursfördelning vid behov, vid exempelvis en 

förändring på marknaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

5. Analys 

 

5.1 Självstyre 

Hope och Fraser (2003) och de Waal (2005) har varit tydliga med att påpeka den vikt som ligger vid 

att skapa en styrning utan starka hierarkier, varpå självstyrande enheter nämns fylla en övergripande 

funktion inom Beyond Budgeting. de Waal (2005) har till och med menat att självstyret bör vara 

högt för att budgetlös styrning skall fungera. Just fördelning av ansvar och en utbredd 

decentralisering är delar som varit tydligt framträdande för både Handelsbanken och BL, vilka båda 

verkade under budgetlöst styre. Handelsbanken verkade dock vara något mer lagstyrda och det 

fanns olika typer av nivåer inom organisationen. Trots att Handelsbanken hade en del nivåer och 

mellanchefer verkade alla deras respondenter tycka att de ändå hade en decentraliserad 

organisationsstruktur och styrning, utan tydlig hierarkisk funktion. BL hade däremot en enklare, 

mer demokratisk struktur, utan nivåer utöver VD och medarbetare, där allas röst var lika mycket 

värd. Trots dessa olikheter så upplevde vi dock under intervjuerna att det fanns en strävan efter att 

låta medarbetarna arbeta självständigt med stort eget ansvar, vilket Hope och Fraser (2003) 

beskrivit som grundstenar inom Beyond Budgeting. 

 

Vi fick uppfattningen att det fanns möjligheter för de anställda att påverka och göra sin röst hörd. 

Ett gemensamt drag var att den största möjligheten att mer direkt gå in med en styrande funktion 

var inom de olika kontoren/avdelningarna. Dessa fungerade mer som självstyrande enheter, 

eftersom de inom dessa segment till stor del kunde anpassa det egna arbetet. Detta var också 

Wallanders (1999) tanke för Handelsbanken, då han var av uppfattningen att organisationer borde 

vara decentraliserade och konstruerade som nätverk, där det på enhetsnivå fördelats ut befogenhet 

att styra över den egna enheten. Även fast BL styrde på ett väldigt demokratiskt sätt, via 

omröstningar, uppfattade vi att de var mer självstyrande inom de olika avdelningarna. Utifrån de 

Waal (2005) samt Gul och Chia (1994) kännetecknas en hög utsträckning självstyre av sådana 

tendenser som vi kunde uppfatta hos båda fallen. Nämligen att medarbetarna hade givits frihet att 

handla utifrån egna beslut. Varpå de i sin tur kände ansvarstagande och i hög grad klarade av att 

hantera sina befogenheter, samt bruka dem på ett bra sätt. Alla tio respondenter talade mycket kring 

att de hade ett stort eget ansvar och att de på så vis hade möjlighet att påverka inom sina enheter och 

styra det egna arbetet. Vi stötte inte på någon som inte tyckte att de flesta klarade av att hantera 

ansvaret. Vi skulle därför vilja påstå att både Handelsbanken och BL tillämpade självstyre i hög 

utsträckning.  

 

Företagens starkt förankrade decentralisering var det som utmärkte dem jämfört med andra liknande 
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företag. Handelsbanken hade ett arbetssätt som skiljde sig från andra bankers. De hade släppt 

ansvaret till kontoren och lät dem styra sig själva, likt hur Wallander (1999) ville att de skulle göra 

för att uppnå en hög utsträckning i sin tillämpning av självstyre. Alla respondenter från 

Handelsbanken verkade uppskatta detta och det framstod som att de tyckte att de allra flesta tog på 

sig och axlade den roll som ansvaret innebar, vilket enligt de Waal (2005) är ytterst viktigt för att 

principen om självstyre skall fungera. På kontorsnivå ansvarade medarbetarna för allehanda 

arbetsuppgifter, från de på företagssidan till privatrådgivning, placeringar, krediter m.m. 

Kundrelationerna var därmed kontorens ansvarsområde eftersom de ansåg att de som befann sig 

närmast kunderna var bäst lämpade att ansvara för dem, i och med att det var de som hade den 

största kunskapen om dem. Detta är i linje med de tankar som de Waal (2005) har framfört 

angående att närheten till kunderna är avgörande för att kunna vara följsam mot marknaden. 

 

BL är nog en ytterlighet i att uppnå självstyre i hög utsträckning. De hade en så pass platt 

organisationsstruktur som det är möjligt att anta. De hade en VD och utöver det var tanken att alla 

skulle ha lika mycket att säga till om, de hade således en väldigt demokratisk organisation, helt utan 

chefer. Företaget var dock indelat i olika enheter utefter vad de arbetade med, programsupport, 

marknadsföring och så vidare. Vad vi har förstått utifrån intervjuerna så var medarbetarna på 

individnivå väldigt fria att styra sig själva, sina inköp och det dagliga arbetet. Som enheter verkar de 

också till stor del kunna styra hur de ville arbeta inom de olika segmenten. När det kom till större 

frågor som rörde hela företaget så var det fritt fram att lägga fram ett förslag på ett personalmöte 

och sedan låta demokratin styra genom majoritetsbeslut. Allas likvärdiga påverkanskraft beskrevs 

enligt respondenterna som något positivt som skapade en vilja att värna om företaget och det 

verkade som att de trodde att alla medarbetare tog på sig ansvaret för företagets fortlevnad. 

 

Med utgångspunkt i detta bedömde vi att ansvaret hade släppts ut till kontoren/avdelningarna och 

att individerna inom dessa faktiskt ansågs bemästra det. Således upplevde vi att det i båda fallen, 

utifrån de Waals (2005) och Gul och Chias (1994) resonemang, uppnåddes självstyre i hög 

utsträckning, då främst inom de olika enheterna, om än på lite olikartade sätt. Dock upplevde vi att 

decentraliseringen var lite mer utbredd på BL och att de därmed kanske bör betraktas uppnå ett 

något mer utsträckt självstyre än Handelsbanken, som vi uppfattade som lite mer påverkade av 

regelverk och högre instanser.  

 

Som presenterats i den teoretiska referensramen, har många forskare framfört att de anser att det 

krävs en högre utsträckning självstyre vid budgetlös styrning, vilket är en mer decentraliserad 

styrmodell än den mer hierarkiska budgetstyrningen (Wallander, 1999; Hope & Fraser, 2003; de 
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Waal, 2005). Likt hur forskarna har beskrivit behovet av eget ansvar och möjligheten att påverka 

det egna arbetet vid budgetlös styrning, uttryckte även några av våra respondenter liknande åsikter. 

Respondent nr 3 sa exempelvis att möjligheten att påverka det egna arbetet var en förutsättning för 

det budgetlösa styret och att det i sig innebar mycket stort eget ansvar. Även på BL lyfte 

respondenterna fram att denna typ av styrning innebar ett stort eget ansvar i och med att ingen 

överordnad talade om för dem vad de skulle göra. Detta ansågs bidra i positiv riktning, både på 

arbetsklimatet och på prestationerna, då det fanns stimulans i arbetet med möjligheter att driva fram 

egna projekt. Dock ansågs detta även kunna innebära en nackdel i vissa situationer, eftersom det 

inte alltid var självklart vad som förväntades av dem. Det fanns på så sätt olika nyanser av hur 

självstyret upplevdes. Likt hur Goode och Malik (2011) förklarar det hela så behövde ett utsträckt 

självstyre inte alltid vara positivt och så enkelspårigt som vissa av tidigare nämnda Beyond 

Budgeting-förespråkare uttryckt det. Likt Bourmistrov och Kaarbøe (2013) samt Goode och Malik 

(2011) beskriver så uppfattade vi, utifrån respondenternas svar, att det i vissa lägen kan vara svårt 

att styra sig själv, även om uppfattningen verkade vara att de allra flesta klarade av det bra. Alla tio 

respondenter verkade ändå tycka att ett decentraliserat arbetssätt medförde mestadels fördelar. Den 

gemensamma uppfattningen verkade vara att det bidrog på ett positivt sätt och möjliggjorde att de 

kunde anpassa styrningen mer efter marknaden, kunderna och de behov som uppstod. Flertalet 

respondenter ansåg dessutom att en budget skulle kunna begränsa dessa möjligheter och medföra en 

mer hierarkisk styrning med mindre flexibilitet, inte lika anpassad efter behov utan mer styrd och 

begränsad av budgetens ramar. 

 

I tidigare forskning har det beskrivits att tanken med att i hög utsträckning tillämpa självstyre skall 

vara att flytta styrningen närmare kunderna och dra nytta av medarbetarnas kompetens för att kunna 

vara mer anpassningsbar och följsam med marknaden (Hope & Fraser, 2003; Player, 2003; de 

Waal, 2005). Detta är effekter som respondenterna beskrivit att de upplevt under deras budgetlösa 

styre och självstyrande arbetssätt. För Handelsbankens del så var det tydligt att ansvaret hade 

fördelats ut till kontoren, då det var där den dagliga kontakten med marknaden skedde och där 

relationerna till kunderna byggdes upp. Vi upplevde att alla respondenter från Handelsbanken kände 

att de på kontoren hade möjlighet att påverka hur de bedrev sin egen verksamhet, vad de ville 

fokusera på för kundgrupper, vilka fokusområdena skulle vara samt hur de skulle fördela sina 

intäkter och kostnader. Detta ansågs leda till positiva effekter, på så vis att de ville prestera bättre, 

tänkte mer på kostnadsstrukturen och upplevde arbetet som roligare. Detta då de kunde se resultaten 

av sina egna insatser utifrån varje kontors egna resultat- och balansräkning. På så vis verkade den 

roll som självstyre är tänkt att fylla ha uppnåtts (Gul & Chia, 1994; Hope & Fraser, 2003; Player, 

2003; de Waal, 2005). Även för BLs del berättade respondenterna att de trodde att deras sätt att 

http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
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styra var det bästa och gav sådana positiva effekter på produktiviteten som ovan nämnda forskare 

talat om. Dessutom ansåg de att de kunde dra nytta av att det skapade mer spetskometens hos de 

anställda, i och med att de kunde fördjupa sig inom de områden som de fann viktiga och intressanta. 

 

5.2 Beslutsfattande 

I den teoretiska referensramen framkommer det att beslutsfattande bör vara en decentraliserad 

process vid budgetlös styrning (Hope & Fraser, 2003; Ax et al., 2009). Utifrån respondenternas svar 

fick vi uppfattningen att detta uttalande stämde överens med vår empiri. Flera respondenter 

uttryckte att de ansåg att beslutsfattande hade ett samband med den decentraliserade strukturen. 

Exempelvis framfördes det på Handelsbanken att beslutsfattandet skedde långt ut nära kunderna och 

på BL berättade de att personalmötet var det främsta beslutsorganet i företaget, där alla hade lika 

mycket bestämmanderätt. Vi tolkar detta som att beslutsfattandet var decentraliserat och dessutom 

kopplat till den höga utsträckning som självstyre tillämpades. Enligt Sandalgaard och Bukh (2014) 

och Ax et al. (2009) blir ansvarsfördelningen på enhetsnivå av större betydelse vid budgetlös 

styrning, vilket verkar överensstämma med hur de studerade fallen handskades med beslutsfattandet 

vid den typen av styrning.  

 

Vi upplevde att det fanns en slags uppdelning utifrån enheter och att dessa enheter hade eget ansvar 

för de beslut som rörde deras dagliga arbete. På Handelsbanken hade de enskilda kontoren, enligt 

respondenterna, mycket eget ansvar och frihet att själva fatta många beslut. Kontoren hade till och 

med sin egen resultat- och balansräkning. På liknande sätt hade BL olika grupper/avdelningar som 

inriktade sig på olika arbetsområden. De hade möjlighet och eget ansvar att själva fatta beslut som 

rörde deras dagliga verksamhet, utan att detta behövde föras vidare till personalmötet. Vi tolkar 

detta som att respondenterna själva ansåg att det, i och med ansvarsfördelningen, fanns förtroende 

för kontoren/avdelningarna, vilket gav dem möjlighet att till stor del påverka sin vardag.  

 

Vi var av uppfattningen att självstyre tillämpades i hög utsträckning bland enheterna på båda 

företagen, vilket verkade resultera i att de anställda kunde ta egna beslut. Detta tycker vi påminner 

om tidigare Beyond Budgeting-forskning, där det lyfts fram att de anställda ska vara bemyndigade 

att fatta egna beslut utifrån den kunskap de besitter inom det egna ansvarsområdet (Hope & Fraser, 

2003; de Waal, 2005). Respondenterna verkade känna en tillit till sina kollegors kompetens och 

förmåga att ta välgrundade beslut. På Handelsbanken uttrycktes bland annat att kontoren hade ett 

nära samband med sina kunder och en kännedom om sin marknad. En av kontorscheferna delgav 

även att denne lade stor vikt vid att uppmuntra alla anställda att ta egna beslut och eget ansvar, 

vilket vi tolkar som att det fanns en tilltro till individernas kompetens. På BL fanns ingen chef som 
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delegerade några uppgifter eller gav de anställda någon uppmuntran, utan där var det enligt 

respondenterna upp till var och en att ta eget ansvar över sitt arbete. Vi tycker att detta pekar mot att 

de anställda med andra ord fick lita på sin egen kunskap och förmåga att ta beslut. 

 

Det fanns en gemensam uppfattning bland respondenterna att de anställda hade en inverkan på 

resursfördelningen och att de på så vis kunde få de resurser de behövde. Detta är enligt Hope och 

Fraser (2003) en följdverkan av att de självstyrande enheterna fått sköta en stor del av 

beslutsfattandet själva, då enheterna kan anpassa resursförbrukningen och även besluta om att vara 

mer restriktiva vid behov. Vi tror att det kan vara så att möjligheten att ta egna beslut kan leda till 

att de anställda har en viss kontroll även över resursfördelningen. Enligt Østergren och Stensaker 

(2011) finns det en större flexibilitet i beslutsfattandet vid budgetlös styrning, än under 

budgetstyrning där beslut om hur och var resurser ska fördelas ofta fattas i början av ett budgetår. 

Tanken är följaktligen att beslut ska kunna fattas mer kontinuerligt och efter behov under årets gång 

(Yakhou & Sulzen, 2010). Detta var något vi tycker att vi återfann i empirin då respondenterna tog 

upp att beslut togs kontinuerligt. Vi fick uppfattningen att respondenterna tyckte att beslutsfattandet 

vart friare på grund av avsaknaden av kontrolleranade budgetar. Respondenterna delgav att de 

kände att det fanns möjlighet till ett mer anpassningsbart beslutsfattande, samt rum för flexibilitet.  

 

Vi upplevde att det mer fria beslutsfattandet skulle kunna ha en koppling till att enheterna till stor 

del styrde sig själva. Respondenterna på Handelsbanken ansåg att medarbetarna kunde fatta många 

egna beslut på plats på kontoren, utan att söka förankring hos de högre nivåerna i företaget. På BL, 

där det saknades högre nivåer, verkade uppfattningen vara att deras demokratiska sätt att ta beslut 

var snabbare än att behöva söka svar hos högre nivåer. De uttryckte även att det fanns möjlighet att 

ta snabba beslut, trots deras demokratiska arbetssätt där många beslut behövde fattas gemensamt. 

Det verkade vara så att beslutsfattandet kunde ske relativt flexibelt då besluten inte behövde 

förmedlas till högre befattningshavare. Detta ligger i linje med det Hope och Fraser (2003) skriver, 

nämligen att beslutsfattande då blir en mer flexibel process. Trots att respondenterna kände ett 

ansvar och en frihet att kunna ta egna beslut fann vi att många sökte förankring hos sina kollegor för 

att kunna ta mer motiverade beslut. Utifrån detta tror vi att det skulle kunna vara så att då självstyre 

tillämpas i hög utsträckning, söker anställda gärna stöd hos varandra istället för hos högre nivåer, 

vilket tyder på ett ökat samarbete inom och mellan enheterna.  

 

Respondenterna på Handelsbanken hade uppfattningen att kontoren hade en stark roll då det fanns 

en närhet till marknaden och kunderna. Detta är enligt Yakhou och Sulzen (2010) viktigt för att få 

en flexibilitet i beslutsfattandet då hänsyn kan tas till förändringar på marknaden. Det verkade som 
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att det fanns en hänsyn till utvecklingen på marknaden när besluten fattades, vilket vi anser tyder på 

att det fanns anpassningsförmåga hos företagen. Bland annat tog respondenter från BL upp att 

självstyret bidrog till att de tog mer informerade och aktuella beslut. Yakhou och Sulzen (2010) 

påstår att beslut som fattas i förväg, vid budgetstyrning, kan bli inaktuella då besluten inte tas 

kontinuerligt och vid behov. Bland respondenterna fanns det åsikter som tydde på att de kände att 

det var mindre begränsat att arbeta utan budgetar. Vi tror därmed att den budgetlösa styrningen kan 

ha bidragit till att de beslut som togs var mer aktuella och flexibla, jämfört med hur de beskrivits 

vid budgetstyrning i tidigare forskning, samt av respondenterna. 

 

Vi tolkade det som att de olika enheterna hade eget ansvar och frihet att fatta de vardagliga 

besluten. Dock fann vi att beslutsfattandet påverkades av olika faktorer i de båda fallen. På 

Handelsbanken fanns exempelvis ett visst ramverk som de anställda måste hålla sig inom samt att 

de större strategiska besluten togs högre upp i organisationen. Detta skulle kunna tolkas som att de 

högre nivåerna hade en påverkan på kontorens arbete och därmed även på besluten som togs där. 

Det verkade dock som att respondenterna upplevde att det var fritt att ta beslut inom denna ram, 

vilket vi uppfattade som att detta till en viss del styrde de beslut som togs. Det kanske inte var så att 

de på Handelsbanken behövde dokumentera och förmedla alla sina beslut till de högre nivåerna, 

såsom Hope och Fraser (2003) tar upp, men det kan ha varit så att de högre nivåerna ändå hade en 

påverkan genom att de skapade denna ram. Samtidigt menade respondenterna att det fanns en 

kommunikation med ledningen och att de på så vis hade en viss inverkan på hur denna ram kunde 

se ut. På BL tror vi att besluten kanske i stället påverkades av deras demokratiska struktur, då alla 

hade bestämmanderätt över de större besluten. Genom att alla måste vara överens om stora beslut 

fick vi uppfattningen att beslutsfattandet inte var helt fritt, utan att enheterna påverkades av vad 

majoriteten ville. Dock påpekades det att det var viktigt att en övervägande majoritet skulle känna 

sig nöjda innan något beslut togs. Detta menar vi kan tyda på att enheterna ändå kunde få sina röster 

hörda även vid större beslut och därmed ha en inverkan på de slutgiltiga besluten. Utifrån de svar vi 

fick av respondenterna framkom det även att beslutsfattandet på Handelsbanken till stor del var styrt 

av lagar som de inte hade någon inverkan på. Det fanns sålunda yttre faktorer som påverkade de 

beslut som kunde tas. Respondenterna kände trots detta att deras beslutsfattande antagligen var 

friare än andra företag i samma bransch. Vi tolkar det som att det fanns möjlighet till anpassning 

och ett flexibelt beslutsfattande, som Libby och Murray Lindsay (2009) menar är av stor vikt vid en 

oberäknelig och föränderlig konkurrensmiljö. 
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5.3 Resursfördelning 

I den tidigare forskningen framkommer det att självstyrande enheter ska kunna påverka 

resursfördelningen och på så vis få de resurser de behöver (McGee, 2003; de Waal, 2005). Detta 

anser vi överensstämmer med studiens empiri. Respondenterna uttryckte nämligen att de fick de 

resurser de behövde samt kände att de hade en påverkan på resursfördelningen och att deras åsikter 

vart hörda. På Handelsbanken framkom det att det var kontorscheferna som hade den främsta 

påverkan på resursfördelningen, även om det verkade som att uppfattningen var att alla medarbetare 

hade möjlighet att påverka. Detta skilde sig från BL där det inte fanns någon direkt chef och därmed 

ingen som hade mer ansvar eller befogenhet än någon annan. Även om Vd:n hade en slags 

övergripande roll när det kom till resursfördelningen upplevde ingen av respondenterna på BL att 

Vd:n hade mer att säga till om än någon av de andra medarbetarna. Detta anser vi tyder på att en 

hög utsträckning av självstyre kan leda till en större möjlighet att påverka resursfördelningen. En 

strukturell skillnad var BLs avsaknad av hierarkiska nivåer, vilket vi ansåg skapade en starkare 

decentralisering hos dem. Hos Handelsbanken skedde de ”stora penseldragen” högre upp i 

organisationen, till skillnad från på BL där allt beslutades på demokratisk väg och allas röst hade 

samma vikt. Respondenterna på Handelsbanken upplevde dock att kontoren fick ta stort ansvar för 

resursfördelningen, vilket ledde till att det vart mindre toppstyrt, även om de förväntades hålla sig 

inom det ramverket. Vi upplever på så sätt att det inte fanns lika tydliga ramar på BL som på 

Handelsbanken och att BL på det viset kunde betraktas som lite friare i sin resursfördelning. Även 

detta pekar, enligt vår mening, på att hög utsträckning av självstyre inverkade på enheternas 

möjlighet att påverka resursfördelningen. Det är därför vår tolkning att en högre utsträckning 

självstyre kan medföra att enheter får en större påverkan på resursfördelningen, då friheten kan vara 

större. 

 

Enligt de Waal (2005), Bourmistrov och Kaarbøe (2013) samt McGee (2003) grundas tanken om att 

självstyrande enheter bör ges möjlighet att påverka resursfördelningen i en tro på att individerna 

däri besitter den kunskap och insikt som krävs för att kunna ta beslut över hur resurser bör fördelas. 

Utifrån respondenternas svar tolkar vi det som att detta förtroende verkade finnas, då det framstod 

som att respondenterna kunde påverka resursfördelningen i en stor utträckning. På Handelsbanken 

ansåg exempelvis respondenterna att det var kontoren som var mest lämpade att sköta sin egen 

resursfördelning, då de hade mest insikt i de lokala förhållanden som rådde. Detta tolkar vi som att 

det fanns en tillit till deras förmåga att ta ansvar för resursfördelningen. Även hos BL tyckte vi att 

denna tilltro verkade finnas, dels med tanke på att grupperna hade så pass stor kontroll över sin egen 

resursfördelning och dels för att respondenterna själva verkade uppleva att de fick ta mycket eget 

ansvar. Vi tror därmed att det kan vara så som de Waal (2005), Bourmistrov och Kaarbøe (2013) 
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samt McGee (2003) påstår, att påverkan på resursfördelningen kan ha en koppling till tron på 

enheternas kunskap och insikt. Vi kan även tänka oss att det kan finnas ett samband mellan 

utsträckningen i tillämpning av självstyre och detta förtroende. Gul och Chia (1994) samt de Waal 

(2005) skriver att chefer måste våga släppa ansvaret för beslutsfattandet till självstyrande enheter. 

Eftersom de studerade fallen verkade arbeta på sådant sätt så uppfattade vi det som en slags tilltro 

till enheternas kunskap och förmåga. På Handelsbanken var de högre nivåerna till viss del mer 

involverade i resursfördelningen, vilket skulle kunna indikera att ansvaret inte har släppts lika 

mycket till de självstyrande enheterna. Dock hade kontoren på Handelsbanken ansvar för sin egen 

balans- och resultaträkning, vilket vi och andra sidan tolkade som att det fanns tilltro till kontoren 

och att de kunde hantera sin resursfördelning på egen hand.  

 

Bourmistrov och Kaarbøe (2013) samt de Waal (2005) menar att resurser bör fördelas utifrån 

behov. Vi upplever att detta stämmer överens med studiens empiri då respondenterna uttryckte att 

resursfördelning skedde med hänsyn till behov. Vi fick inte uppfattningen att någon av 

respondenterna ansåg att de saknade resurser, utan alla verkade nöjda med resursfördelningen. Det 

är enligt McGee (2003), de Waal (2005) och Rickards (2006) viktigt att resurser fördelas där de 

behövs, när de behövs. Vi upplevde att resurser hamnade där de behövdes, då respondenterna 

uttalade att de kände att de hade resurserna de behövde. Respondenternas svar tyder även på att de 

fick resurser när de behövdes då de nämnde att de till exempel kunde få mer personal vid behov. Vi 

tolkar det dock som att personalrekryteringen på BL var en något mindre begränsad process, då 

respondenterna uttryckte att det enkelt gick att få ny personal och att grupperna hade ett stort 

inflytande på hur mycket personal de upplevde att de behövde. Personalmötet på BL var det 

övervägande beslutande organet och där kunde grupperna behöva motivera varför de behövde mer 

personal, vilket kunde leda till en diskussion innan ett beslut togs. Trots detta uttryckte 

respondenterna att rekryteringen kunde ske relativt snabbt och även ske utifrån förväntande 

framtida behov. Respondenterna på Handelsbanken uttalade också att kontoren hade en inverkan på 

hur mycket personal som behövdes. Skillnaden som vi upplevde där var dock att de högre, mer 

centrala nivåerna, var mer involverade i personalrekryteringen. Därför anser vi att 

resursfördelningen på BL skulle kunnat uppfattas som mindre begränsat, då det inte fanns några 

högre nivåer att ta hänsyn till. 

 

På Handelsbanken verkade det vara mer fokus på kostnader och att hålla kostnaderna relativt låga. 

På BL fanns det däremot inget direkt kostnadstänk, utan där fokuserade de mer på vad som behövde 

göras, vilket innebar att det inte var några problem att gå över kostnaderna när det var nödvändigt. 

Utifrån detta uppfattade vi att respondenterna kände att de fick de resurser som behövdes men att 
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det inom BL, där självstyre tillämpades i något högre utsträckning, fanns mindre tydliga gränser och 

därmed mer frihet i resursförbrukningen. Ingen av företagen hade någon särskild summa att röra sig 

med, utan fick i stället resurser när det behövdes. Detta är förenligt med det McGee (2003), de Waal 

(2005) och Rickards (2006) skriver om, nämligen att resurserna inte bör begränsas till en specifik 

summa eller avdelning. På BL uttrycktes det exempelvis att resurser fördelades till den avdelning 

där de behövdes som mest, oavsett vart dessa resurser kom från. I likhet med detta framkom det på 

Handelsbanken att respondenterna ansåg att resursfördelningen skedde utifrån kontorens specifika 

behov. 

 

I den teoretiska referensramen blir det tydligt att tanken vid budgetlös styrning är att 

resursfördelningen ska bli en mer dynamisk och kontinuerlig process (Østergren & Stensaker, 

2011). En viktig del i detta är enligt Østergren och Stensaker (2011) att enheterna erhåller resurser 

löpande utifrån behov som uppkommer. Vi tolkade det som att respondenterna hade uppfattningen 

att resursfördelningen skedde löpande, då samtliga respondenter var tydliga med att det skedde 

utifrån behov, samt att ingen upplevdes sakna några resurser. Det talades till exempel om att 

personalrekrytering skedde vid behov, vilket verkade innebära att det skedde kontinuerligt. På 

Handelsbanken följdes dessutom kontorens utveckling upp, med möjlighet att diskutera och 

påverka. Vi fick därmed uppfattningen att det fanns möjlighet att göra förändringar och därmed en 

viss dynamik. Detta tycker vi stämmer överens med det de Waal (2005) tagit upp angående att 

nödvändiga anpassningar ska ske under årets gång. Även på BL upplevdes det finnas dynamik i 

resursfördelningen, bland annat med tanke på att det inte fanns något riktigt hinder för hur mycket 

resurser som fick spenderas, samt att resurserna aldrig låstes inom någon specifik avdelning på 

företaget. Grupperna fick bland annat sköta sina egna inköp och det lades mycket resurser på 

utbildningar samt trivseln bland personalen. Detta verkade tyda på att resursfördelningen skedde 

kontinuerligt och inte begränsades på något vis. Vi tolkar det därmed som att det fanns frihet att 

göra anpassningar vid behov. Vidare upplevde vi det som att respondentera tyckte att 

resursfördelningen var formbar och relativt effektiv, vilket enligt Bourmistrov och Kaarbøe (2013) 

samt Hope och Fraser (2003) är viktigt för att kunna ta till vara på möjligheter som dyker upp. 

Handelsbankens respondenter beskrev att det bland annat fanns möjlighet till flexibilitet i 

resursfördelningen, exempelvis om det skedde förändringar på marknaden. Detta upplevde vi 

överensstämma med det Hope och Fraser (2003) skrivit om att en högre utsträckning i tillämpandet 

av självstyre kan leda till en ökad följsamhet med marknaden. Även hos BL fanns det uttalanden 

som tydde på att det fanns en flexibilitet i resursfördelningen.  
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6. Bidrag 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Syftet med denna studie är att ” öka förståelsen för hur beslutsfattande och resursfördelning kan 

påverkas av den utsträckning självstyre tillämpas vid budgetlös styrning.” Vi har funnit tecken på 

att då självstyre tillämpas i hög utsträckning, där ansvaret trycks ut och fördelas till medarbetarna 

inom självstyrande enheter, har upplevts vara av stor betydelse och antagligen bidragande till att 

budgetlös styrning kan få en funktionell verkan, likt det Hope och Fraser (2003), de Waal (2005) 

samt Sandalgaard och Bukh (2014) påstått. En mindre hierarkisk organisationsstruktur med större 

möjlighet att påverka styrningen verkar också leda till en större känsla av eget ansvar hos enskilda 

medarbetare, samt självstyrande enheter, vilket sammantaget skapar en hög utsträckning av 

självstyre (de Waal, 2005). Denna studie visar även att fördelning av befogenheter på enhetsnivå 

kan öka möjligheten att anpassa en verksamhet efter rådande förhållanden. Vi har uppfattat detta 

som en följd av att enheters kompetens, i form av medarbetares sammantagna kunskap, utnyttjas i 

större utsträckning. I detta avseende överensstämmer de effekter vi uppfattat med de som principen 

om självstyre är tänkt att uppfylla (Hope & Fraser, 2003; Player, 2003; de Waal, 2005). Då vi 

upplevt att studiens båda studerade fall har uppnått en hög utsträckning av självstyre, utifrån de 

resonemang som de Waal (2005) och Gul och Chia (1994) för, så är det med den utgångspunkten 

som vi kunnat studera hur beslutsfattande och resursfördelning kan påverkas vid budgetlöst styre. 

 

I studiens empiri har vi funnit tecken på att en hög utsträckning i tillämpningen av självstyre kan 

påverka beslutsfattandet på så sätt att det flyttas långt ut, närmare marknaden och kunderna. 

Självstyrets roll i detta är något som vi uppfattar som viktig, likt det Ax et al. (2009) skrivit. Denna 

studie tyder nämligen på att en hög utsträckning av självstyre kan skapa en möjlighet att, framför 

allt på enhetsnivå, styra och ta egna beslut. På så vis har studien visat att det kan skapas en 

flexibilitet i beslutsfattandet genom att det kan bli en mer kontinuerlig process, med större möjlighet 

att ta hänsyn till aktuella förutsättningar och behov. Detta liknar det Yakhou och Sulzen (2010) 

samt Østergren och Stensaker (2011) beskrivit angående hur effekterna av självstyre är tänkt att 

påverka beslutsfattandet. Vidare har det i denna studie visat sig att självstyre kan föranleda att 

beslutsfattandet blir mindre tidskrävande då det inte krävs stöd från högre instanser, vilket även 

påståtts av Hope och Fraser (2003). Förankring verkar istället sökas på annat håll, hos exempelvis 

kollegor, för att kunna fatta mer motiverade beslut. Vi upplever det som troligt att självstyrande 

enheter kan och vill använda sin områdeskompetens för att på ett bra sätt anpassa besluten efter 

rådande förhållanden. Detta stämmer i så fall med de resultat som Bourmistrov och Kaarbøes 

(2013) studie visat. 

http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6507571841&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=56089872900&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15835519600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55670951400&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=


58 
 

 

Rörande den påverkan som en hög utsträckning i tillämpandet av självstyre kan ha på hur resurser 

fördelas vid budgetlös styrning har det i denna studie visat sig att resursfördelningen kan bli mer 

dynamisk och anpassningsbar jämfört med hur den beskrivs under budgetstyrning i tidigare 

forskning. Detta följer således Østergren och Stensakers (2011) resonemang kring självstyrande 

enheters tänkta funktion och påverkan på resursfördelningen under budgetlös styrning. I denna 

studie så har detta även visat sig öppna upp för en mindre reglerad resursanvändning och därmed 

färre begränsningar. En hög utsträckning av självstyre menar vi, likt de Waal (2005) och 

Bourmistrov och Kaarbøe (2013), kan öka de olika enheternas möjlighet att påverka 

resursfördelningen och även göra den mer hänsynstagande till aktuella behov. Detta uppfattar vi 

dessutom som sammanhängande med enheters befogenhet att fatta egna beslut, vilket vi upplever 

kan öka chanserna att ta tillvara på möjligheter som visar sig och forma resursfördelningen utifrån 

en följsamhet gentemot tendenser på marknaden. Med andra ord går det i linje med de effekter som 

de Waal (2005), Bourmistrov och Kaarbøe (2013) och Hope och Fraser (2003) talat om, angående 

principen om resursfördelning. 

 

Ovanstående bidrag visar flera likheter med den tidigare forskningen som presenterats i studien. 

Denna studie kan trots allt, utöver detta, bidra med en mer nyanserad bild av hur utsträckningen i 

tillämpandet av självstyre kan påverka vid budgetlös styrning jämfört med det som ofta framförs av 

kända Beyond Budgeting-förespråkare. Det behöver nämligen inte enbart innebära fördelar att som 

medarbetare möta en hög utsträckning av självstyre. Det har inte visat sig vara fullt så pass 

enkelspårigt och i alla lägen positivt, som exempelvis Hope och Fraser (2003) kanske kan få det att 

framstå. I somliga fall verkar det som att vissa kan ha svårt att styra sig själva och att det därmed 

kan vara en nackdel att hög utsträckning i tillämpandet av självstyre ställer det kravet. Detta har vi 

dock inte uppfattat som ett stort problem, utan snarare som en potentiell negativ aspekt att beakta, 

då det framförts att det under den budgetlösa styrningen kan vara svårt att veta vad som bör göras 

och vad som förväntas göras. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Utöver det teoretiska bidraget vill vi också presentera ett praktiskt bidrag riktat till praktiker som 

tillämpar budgetlös styrning, eller funderar på att skära ner på budgetarbetet. Vi vill framföra att 

denna studie visar på att budgetlös styrning kan fungera bra i olika sorters verksamheter. De 

studerade fallen, vilka båda arbetat under en fungerande budgetlös styrning, vistades i vitt skilda 

branscher. Trots att det ena av de två studerade företagen var betydligt mer styrda av lagar och 

regler så skiljde sig de effekter som den budgetlösa styrningen bidrog med inte nämnvärt mellan 

http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=15835519600&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55670951400&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=55670951400&zone=
http://www-scopus-com.webproxy.student.hig.se:2048/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=9040070600&zone=
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fallen. Med andra ord så visar inte denna studie några tecken på att budgetlös styrning skulle vara 

mer avsedd för en viss typ av bransch. Hur en verksamhet agerar utan budget verkar istället kunna 

vara det som påverkar dess funktionalitet. Nedan vill vi lyfta fram tre punkter som enligt denna 

studie är av vikt: 

 

 För att budgetlös styrning skall fungera framstår självstyre som A och O. Budgetlös styrning 

innebär att hierarkier behöver suddas ut. Ledningen behöver då släppa ut ansvaret för 

styrningen till medarbetarna och de i sin tur måste vara beredda att ta på sig ansvaret det 

innebär. Då olika enheter tillåts bli självstyrande så kan den kompetens som medarbetarna 

besitter utnyttjas och de kan på så vis forma verksamheten på ett bra sätt. Enheter som har 

nära kontakt med marknaden och kunderna kan därmed utnyttja detta och ta till vara på de 

signaler de fångar upp och anpassa sig därefter.  

 För att självstyre skall fungera och utnyttjas på ett bra sätt visar denna studie på vikten av att 

medarbetarna tilldelas befogenhet att fatta egna beslut. Detta ger de olika enheterna chansen 

att anta en styrande funktion där de kan ta hänsyn till de förhållanden som råder. De kan 

därmed fatta egna beslut rörande den dagliga verksamheten och hur den skall bedrivas. Det 

ger dem även tillfälle att vara restriktiva när det behövs eller satsa och ta till vara på de 

oväntade möjligheter som kan tänkas uppstå. 

 Då ansvaret släppts ut och beslutsfattandet på så vis tillåts bli mer flexibelt kan det i sin tur 

påverka resursfördelningen. Denna studie tyder på att då självstyrande enheter tilldelats 

befogenheter och själva ansvarar för hur resurser fördelas, så sker denna fördelning till stor 

del med hänsyn till de behov som finns. På så vis kan resurser placeras ut där de behövs, när 

de behövs. Detta verkar som ett mer dynamiskt och anpassningsbart sätt att handskas med 

resursfördelningen än då den är förutbestämd via en budget.  

 

I praktiken skulle det följaktligen kunna rymma fördelar att implementera principerna om 

självstyre, beslutsfattande och resursfördelning ur Beyond Budgeting-modellen, vilket i så fall 

samstämmer med den uppfattning som de Waal (2005) presenterar.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning skulle vi vilja lyfta fram det intressanta i att bygga vidare på denna 

studie, då vi anser att det finns mycket mer att utforska inom området för budgetlös styrning. Vi 

anser att det skulle vara möjligt att i en kvalitativ flerfallstudie belysa de potentiella skillnaderna vid 

budgetstyrning och budgetlös styrning som inte vår studie täcker. Genom att även använda 

respondenter från budgetstyrda företag så skulle möjligheten att se olika nyanser och kontraster 
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mellan de två olika styrsätten framträda. Det skulle vara givande och intressant att gå på djupet och 

analysera dessa två aspekter för att se på vilket sätt organisationsstrukturen påverkas. Med andra 

ord om det framträder mer hierarkier i en budgetstyrd organisation och om det i så fall ger andra 

effekter på beslutsfattandet och resursfördelningen än de som vi kunnat påvisa i denna studie. 

  

Ytterligare ett intressant förslag till vidare forskning, som vi anser behöver utforskas närmare är 

vilken påverkan de övriga principerna ur Beyond Budgeting-modellen kan ha. Ett närmare fokus på 

någon eller några av de principer som denna studie inte behandlat skulle kunna skänka mer ljus över 

modellens olika delar, dess betydelse, funktion och påverkan. Det skulle dessutom vara intressant 

att genomföra en kvalitativ fallstudie hos ett företag som kallar sig Beyond Budgeting- företag och 

som implementerat alla principerna i modellen. På så vis skulle effekterna av att bruka hela 

modellen kunna studeras. Det kan nog dessvärre vara svårt att i en studie av denna storlek täcka 

hela modellen utan att förlora djup, så detta är i så fall något som bör beröras av en mer omfattande 

studie. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide Björn Lundén Information och Handelsbanken 
 

Inledande frågor 

1. Vilken befattning har du? 

2. Hur länge har du arbetat i företaget? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? 

Budgetlös styrning 

1. Har ni helt budgetlös styrning? / Hur tycker du att det fungerar? 

2. Hur länge har ni arbetat utan budgetar? 

3. Vad är din åsikt om budgetar? 

Självstyre 

1. Kan du beskriva er organisationsstruktur och styrning? 

2. Hur mycket får ni bestämma själva? / Hur mycket kan ni påverka ert eget arbete?  

3. Hur skulle du beskriva ansvarsfördelningen inom företaget? / Får ni ta mycket eget ansvar? 

Beslutsfattande 

1. Hur går beslutsfattandet till inom ert företag?  

2. Hur mycket kan ni påverka de beslut som tas? / Har du frihet att fatta egna beslut? 

Resursfördelning 

1. Hur fördelas resurserna inom företaget? / Vem har ansvaret över resursfördelningen inom 

företaget? 

2. Kan du påverka hur resurserna fördelas? 

3. Hur tycker du att det fungerar? 
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Bilaga 2 – Respondenter 
 

Respondent Befattning Antal år i företaget Datum 

Handelsbanken:    

Respondent 1 Kontorschef 16 år 2015-11-16 

Respondent 2 Kontorschef 10 år 2015-11-17 

Respondent 3 Kontorschef 25 år 2015-11-18 

Respondent 4 Medarbetare 15 år 2015-11-18 

Respondent 5 Kontorschef 35 år 2015-11-20 

Björn Lundén Information AB:    

Respondent 6 Programsupport 7 månader 2015-11-17 

Respondent 7 IT-tekniker 11 år 2015-11-17 

Respondent 8 Programsupport  19 år 2015-11-17 

Respondent 9 Redaktör/copywriter 15 år 2015-11-17 

Respondent 10 Programsupport  1,5 år 2015-11-17 

 

 


