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Purpose: To map out the management control systems in large Swedish companies, which to 

different extent claim that they have abandoned budget control, and primarily analyse how they 

have replaced the traditional purposes of the budget. 

 

Methodology: We have conducted a qualitative study of eight large Swedish companies with a 

deductive approach and semi-structured interviews. 

 

Theoretical perspectives: Our theory bases upon the purposes of budget and other theories, 

which claims to replace or be a supplement to budget. Other control instruments and models for 

control without budget are also presented. 

 

Empirical foundation: Our empirical foundation consist of interviews with eight large Swedish 

companies. Due to the purpose, being based upon a consolidated perspective, the respondents 

have been chosen with this in mind.  

 

Conclusions: The traditional purposes of the budget seem to vary in importance and in the 

different roles that they are given, between the different companies. Which purposes that can be 

replaced, alternatively decrease in significance, seems to depend on the industry, organisational 

structure and management philosophy of the company. 
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1 Inledning 
"The central planning and budgeting process perpetuates a culture of dependency. It supports the 

belief that decisions improve the higher in the organization they are taken. This is a ridiculous 

idea to most employees."1  

 

När budgeten i början av 1960-talet infördes och etablerades som det dominerande styrverktyget,  

ansåg användarna att de stora fördelarna med budget låg i dokumentet som sådant. De mer 

formella syftena som planering, samordning och kontroll lyftes fram som de områden där 

budgeten gav stöd och gjorde mest nytta. Över tiden har många företag fått en något förändrad 

syn och istället betonat de informella syften som själva budgetprocessen ger upphov till och som 

involverar företagets medarbetare. Nämligen att fungera som ett verktyg som leder till ökad 

motivation, ökad kommunikation och som fastställer ömsesidiga åtaganden.2  

 

Utvecklingen kan exemplifieras tydligt genom skillnaderna i hur författarna Robert N Anthony 

och Vijay Govindarajan definierade ekonomistyrning i den första upplagan av deras bok 

Management Control Systems (1965): 

 

“…the process by which managers assure that resources are obtained and used 

effectively and efficiently in the accomplishment of the organization’s objectives” 3

 

och hur de definierar detta begrepp i en betydligt nyare upplaga (2003): 

 

“...the process by managers influence other members of the organization to 
implement the organization’s strategies” 4

 

På 1970-talet revolutionerade Jan Wallander, då verkställande direktör på Handelsbanken, mot 

näringslivets och akademins gällande syn på budgeten som styrmedel. Budgeten var vid den här 

tiden ett relativt nytt fenomen och Wallanders tro på decentralisering var unik. Han hävdade 
                                                 
1 BBRT;s officiella webbsida 
2 Arwidi & Samuelsson, Budgetering i industriföretagets styrsystem, (Mekanförbundet, 1991), s. 23 
3 Olve, ur Ekonomistyrningens metoder, sammanhang och utveckling, (EFI Handelshögskolan Stockholm, 2005), 
s.177 
4 Anthony & Govindarajan, Management Control Systems, (McGraw Hill/Irwin, 2003), s. 7 
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bland annat att användandet av budget låser företagets resurser och gör det oförmöget att reagera 

på oförutsedda förändringar i företagets omvärld.5 Wallander förespråkade inte att utveckla eller 

förnya budgeten, utan att helt sluta använda den som ekonomistyrningsverktyg. 

 

I en undersökning bland ekonomichefer som gjordes 1998 framkom att: 6  

• Den genomsnittliga tiden för en budgetprocess var 4 månader. 

• 66 procent av ekonomicheferna ansåg att budgeten var mer influerad av intern politik, än av 

strategi 

• 90 procent var missnöjda med budgetprocessen. 

• 60 procent erkände att det inte fanns någon korrelation mellan budgeten och företagets 
strategi. 

 

Wallanders idé om budgetlös styrning har genom åren fått mycket uppmärksamhet, både innanför 

och utanför Sveriges gränser. I aktuell forskning inom ämnesområdet ekonomistyrning finns i 

nuläget ett flertal forskare, vilka undersöker företag som valt bort det traditionella budgetarbetet. 

Bland annat har en internationell arbetsgrupp, kallad Beyond Budgeting Round Table, BBRT, 

existerat sedan 1998.7 Den här gruppen forskare arbetar med alternativ till budgeten och hur 

företag ska implementera den idé som de kallar "Beyond Budgeting".8  

 

Utöver BBRT finns ett flertal forskare som undersöker samband mellan företag som väljer 

alternativ till budgetarbete, såsom exempelvis rullande prognoser och balanserat styrkort, och 

deras struktur och miljö.9 Enligt  Jeremy Hope och Robin Fraser, initiativtagare till BBRT, finns 

företag som lämnat budgetarbetet i alla branscher, såväl rena service- som verkstadsföretag. 

Företagen varierar såväl i storlek som i geografisk placering. Dock är det viktigt att poängtera att 

samtliga företag inte har ersatt budgeten med samma verktyg, utan den gemensamma nämnaren 

är enkom att de lämnat budgetarbetet. 10    

 

                                                 
5 Walander, Budgeten ett onödigt ont, (SNS Förlag, 1995), s. 11ff. 
6Parmenter, Abandon Budgets And Set Your Enterprise Free, (New Zealand Management, 2003)  
7 BBRT;s officiella webbsida 
8 Se avsnitt 3.4.2 
9 Lyne et al, European Accounting Associations annual conference 2006 
10 Hope & Fraser, I stället för budget, (Liber ekonomi,  2004), s. 39ff 
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1.1 Problemdiskussion 
Budgeten, med dess traditionella karaktäristik11, har under en relativt lång tidsperiod stundom 

blivit hårt kritiserad för att inte vara kapabel att svara upp mot de krav som 

informationssamhällets konkurrensintensiva omvärld ställer.12 Trots detta är budgeten 

fortfarande, enligt ett flertal undersökningar, en viktig hörnsten i många företags 

ekonomistyrning.13 I en studie gjord 1997 framkom att så gott som samtliga svenska, 

börsnoterade företag använde budget eller prognos i sin ekonomistyrning, varav 91 procent 

benämnde detta som traditionell budgetering14. Såväl teoretiker som praktiker har utformat 

alternativa styrningsmodeller, vilka spänner från mer evolutionära, i form av tänkta förbättringar 

av den traditionella budgeten, till rent revolutionära, som förkastar budgeten som styrverktyg och 

uppmanar företag att helt sluta använda den. Företag, som tagit fasta på denna kritik och i olika 

utsträckning upphört med sin budgetering, finns. Handelsbanken är den självklara pionjären på 

området, men även Ahlsell nämns ofta i den litteratur och de artiklar som behandlar budgetlös 

styrning. Vilka andra stora15 företag har i någon utsträckning förändrat sin styrning och ersatt 

eller tonat ner användningen av budget? Vilka motiv har främst legat till grund för deras beslut? 

Hur skiljer sig dessa åt mellan olika företag? Kan skillnaderna delvis förklaras i termer av 

respektive företags omvärld, struktur och ledningsfilosofi? Finns överhuvudtaget uttalade motiv 

eller handlar det främst om en trend inom ekonomistyrning?  

 

En tendens verkar vara att, trots kritiken, inte minst från många praktiker, används budgeten 

fortfarande som en viktig del i många företags ekonomistyrning. En studie visar att, relativt den 

stora andel av tillfrågade företag som uttryckt missnöje med budgeten som styrverktyg, var det 

väldigt få som upphört att använda den.16  Detta antyder att en sådan förändring av styrningen 

inte upplevs som en enkel, utan snarare komplex process. Kan detta förklaras med att budgetens 

användningsområden är många inom de flesta företag? Det är svårt att tänka sig att de företag 

som väljer att upphöra med budget inte har behov av planering och samordning, resurs- och 

                                                 
11 Se avsnitt 3.2.1 
12 Ekholm & Wallin, European Accounting Review: Is the annual budget really dead?, (Routledge, 2000) 
13 Silstrand & Torstensson, D-uppsats - Budgetens vara eller icke vara (Linköpings Universitet, 2001) samt 
    Ekholm & Wallin, European Accounting Review: Is the annual budget really dead?, (Routledge, 2000) 
14 Ax et al, Den nya ekonomistyrningen, (Liber Ekonomi 2002), s. 496 
15 Företag med en omsättning på mer än fyra miljarder svenska kronor. 
16 Silstrand & Torstensson, D-uppsats - Budgetens vara eller icke vara (Linköpings Universitet, 2001) 
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ansvarsfördelning, uppföljning, samt kommunikation och styrning. Finns skillnader mellan dessa 

syften och roller i termer av hur svåra de är att ersätta och hantera? Hur skiljer sig dessa i sin 

användning och betydelse mellan företag i olika branscher? I vilken utsträckning används istället 

modernare verktyg som Balanced Scorecard, shareholder value, benchmarking och prognoser 

för sådana funktioner?  

 

Att studera ett antal av de företag, som i olika utsträckning har valt en styrning utan budget, 

skulle kunna ge intressanta och insiktsfulla svar på detta. En kartläggning av hur dessa företag 

hanterar de roller och syften som budgeten tidigare haft i företaget och som den enligt teorin 

traditionellt har, sedan den infördes på allvar i svenska företag i början på 1960-talet. Har vissa 

av dess användingsområden visat sig mindre nödvändiga i ett företag med modern 

ekonomistyrning? Har andra visat sig svårare att ersätta och vad beror i så fall detta på?  

 

Intressant är också att försöka analysera hur långt ifrån den traditionella budgeten de alternativ, 

som de så kallade budgetlösa företagen använder sig av, egentligen är. Vad visar en jämförelse 

mellan deras respektive sätt att styra och organisera, jämfört med den dominerande teorin kring 

budgetlös styrning? Hur skiljer sig Handelsbanken och Ahlsell, som i litteraturen fungerar som 

förebilder, från andra företag som gått ifrån budgeten? Går det att generalisera budgetens 

tillkortakommande till att gälla alla typer av branscher och organisationsstrukturer, eller finns 

skillnader mellan traditionella industriföretag och tjänste- och handelsföretag, i deras möjligheter 

att klara sig utan budget och att ersätta dess roller och syften? 

 

1.2 Syfte 

Att kartlägga ekonomistyrningen i stora svenska företag, som i olika utsträckning säger sig ha 

upphört att använda budget som styrverktyg, och speciellt analysera hur de ersatt budgetens 

traditionella roller och syften. 

  

1.3 Avgränsningar  
Uppsatsen utgår ifrån ett koncernperspektiv, vilket innebär att kartläggningen beskriver 

förhållanden mellan koncernledningen samt dess staber och underliggande divisioner eller 
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funktioner. Förhållanden inom divisioner eller funktioner undersöks inte. Intervjuobjekten har i 

vissa fall påpekat att det på lägre nivåer kan finnas andra former av krav och 

ekonomistyrningsverktyg, än de som finns mellan koncernledning och divisionerna.  

 

Uppsatsen redogör inte för fallföretagens investeringsverksamhet, utan fokuserar enbart på den 

del av ekonomisyrningen som rör den löpande verksamheten under vad som traditionellt avses 

med en budgetperiod. 

  

1.4 Disposition av uppsatsen 
Initialt påvisas och motiveras de val kring metod och sätt att bygga uppsatsen som gjorts. Sedan 

följer teorikapitlet, vilket presenterar relevanta fakta utifrån litteratur och artiklar, för att 

kartlägga fallföretagens ekonomistyrning. Såväl budgeten som styrverktyg och dess syften och 

roller, som substitut och komplemet till denna, presenteras. Därpå redovisas empirin, som 

anskaffats genom intervjuer med de åtta fallföretagen. Kapitlet disponeras utifrån budgetens sju 

syften och presenteras företagsvis. Analyskapitlet, som följer sedan, delas upp i två sektioner. 

Först analyseras respektive av budgetens syften enskilt, med fokus på skillnader mellan hur 

fallföretagen hanterar dessa i avsaknad av budget. Sedan analyseras varje fallföretags 

ekonomistyrning utan budget, utifrån ett helhetsperspektiv Avslutningsvis redovisas slutsatser, i 

form av ett resultat och en resultatdiskussion. 
 
. 
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2 Metod 
 

2.1 Ämnesområdet budgetlös styrning 
Valet av ämnesområdet budgetlös styrning gjordes efter en intressant diskussion med en 

ekonomichef, vars företag sade sig ha slutat att arbeta med budgetering. Trots att företaget inte 

passade in i uppsatsen inspirerade samtalet till vidare efterforskning. Efter att ha läst diverse 

artiklar och uppsatser inom ämnet, fann vi det intressant att kartlägga budgetlösa företag i det 

svenska näringslivet idag och hur dessa arbetar med de syften som budgeten traditionellt anses 

uppfylla. 

 
2.2 Val av deduktiv ansats  
Mot bakgrund av studiens syfte, att kartlägga hur budgetlösa företag hanterar budgetens 

traditionella användningsområden, är uppsatsen skriven utifrån en deduktiv ansats. Teorins 

definition av budget och beskrivning av dess traditionella roller och syften har fungerat som 

utgångspunkt för att kartlägga och analysera företagens sätt att arbeta utan budget. Genom denna 

ansats avser vi att förklara hur verkligheten ser ut för budgetlösa företag idag, år 2006, i det 

svenska näringslivet.  

 

2.3 Val av kvalitativ metod 
När en kartläggning ska göras bör antalet undersökningsenheter vara så många som möjligt, om 

generella slutsatser ska kunna dras. Emellertid krävs en djupare förståelse för fallföretagens 

ekonomistyrningssystem, för att tillgodgöra sig kunskap kring hur dessa arbetar med budgetens 

syften utan budget.17 Valet bestod därför av att bestämma optimalt antal fallföretag att kartlägga. 

Efter diskussioner med handledarna togs beslutet att kontakta cirka åtta stycken. Detta antal 

skulle tillåta eventuella bortfall bland fallföretagen under arbetets gång, men ändå utgöra ett 

tillräckligt underlag för att kunna dra slutsatser utifrån. Att använda ett större underlag skulle 

däremot bli svårt att hantera, utifrån kursens tidsperspektiv. Därmed var fallstudiemetoden ett 

lämpligt tillvägagångssätt. Alternativet vore att göra en dokumentstudie utifrån sekundärdata 

                                                 
17 Jacobsen, D I, Vad, hur och varför?, (Studentlitteratur, 2002), s.130 
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kring de åtta företagen. Att genomföra en sådan kring företags ekonomistyrningssystem skulle 

dock förmodligen vara svårt, då information om alla de faktorer som krävs inte finns 

sammanställd. 

 

2.3.1 För- och nackdelar med kvalitativa metoder 
Fördelarna med en kvalitativ insamlingsmetod är att processen blir öppen och flexibel, då det är 

möjligt att gå tillbaka till problemställningen och ändra på denna. Metoden skapar också hög 

intern giltighet, då insamlingen av informationen är öppen och inte styrd genom fastställda svar, 

utan av respondenternas egna svar. Detta innebär i sin tur dock att den externa giltigheten blir 

mindre, eftersom den specifika information vi har samlat in och tolkat inte med självklarhet kan 

göras gällande för andra företag. En ytterligare nackdel är att metoden är resurskrävande, jämfört 

med kvantitativa metoder som exempelvis enkätundersökningar. Det är därför inte möjligt att 

undersöka det antal enheter som krävs för att kunna dra generella slutsatser. Svårigheten att tolka 

den mängd ostrukturerad information som en intervju resulterar i ger en komplexitet, som även 

den är en nackdel med kvalitativ metod.  

 

Närheten till undersökningsenheterna, som uppstår genom intervjuförfarandet, kan leda till att 

uppsatsgruppen tappar objektiviteten i tolkningen av informationen. Materialet i en kvalitativ 

metod riskerar även att förvrängas av undersökareffekten, vilket innebär att uppsatsgruppen 

skapar resultatet genom sina frågor, intervjuförfarandet samt tolkningar av svaren. Den flexibla 

processen kan också innebära nackdelar. Den gör det svårare att dra gränsen för när tillräcklig 

empiri finns och att avgränsa undersökningen, då nya spännande infallsvinklar och frågor 

kontinuerligt uppstår under processen.18   

 

2.3.2 Val av företag  
Valet av företag att kartlägga har gjorts främst genom diskussioner med handledarna samt genom 

läsande av vetenskapliga artiklar och litteratur inom ämnet ekonomistyrning. Det resulterade i ett 

antal möjliga större företag, vilka är verksamma i Sverige och säger sig helt eller delvis ha slutat 

med traditionellt budgeteringsarbete.  

                                                 
18 Jacobsen, D I, Vad, hur och varför?, (Studentlitteratur, 2002), s.142ff. 
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Vi valde att kontakta de företag vars huvudkontor finns i Skåne eller i Stockholm. I och med att 

vi bor i Skåne föll det sig naturligt att finna företag i vår omgivning. Dock räckte ej urvalet till, 

då majoriteten av de företag vi var intresserade av har sitt huvudkontor i Stockholm. På grund av 

det valet kunde vi exempelvis inte använda Volvo som fallföretag, trots att dessa av många anses 

som en föregångare inom budgetlös styrning. 

 

Genom den här processen blev uppsatsens fallföretag: Ahlsell, Alfa Laval, Atlas Copco, Bergman 

och Beving, Ericsson, Handelsbanken, Trelleborg och Vattenfall.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod 
Vilket tillvägagångssätt skulle användas för att samla in relevant och pålitlig informationen om 

fallföretagens ekonomistyrningssystem, utifrån de begränsningar i form av tid och resurser som 

fanns? 

  

Valet av datainsamlingsmetod föregicks av diskussioner kring dess genomförbarhet samt vilken 

typ av data som krävdes. Intervjuer och enkäter var de alternativa tillvägagångssätt som 

övervägdes, för att anskaffa den empiri som bäst möjliggjorde en kartläggning och beskrivning 

av företagens ekonomistyrningssystem.19 Vårt syfte är inte av den sort att det kan prövas genom 

hypoteser. Att med hjälp av observationer få fram den information som behövdes vore möjligen 

genomförbart, men tidskrävande. 

 

Valet föll därför på användning av primärdata, i form av intervjuer, och sekundärdata, i form av 

forskningsartiklar och gamla uppsatser. Dessa benämns som kvalitativa metoder enligt teorin.20 

Enkäter valdes bort, eftersom vi bedömde det som svårt att uppfylla syftet genom en enkät till 

respondenterna. Dessa behövde vara personer på koncernnivå och sannolikheten att de skulle ta 

sig tid med en omfattande enkät uppskattades därför som låg. Dessutom möjliggör inte enkäter 

varken komplexa frågor eller följdfrågor, utifrån respondentens svar, vilket däremot intervjuer 

gör.  

                                                 
19 Andersson, I. Den uppenbara verkligheten, (Studentlitteratur, 1998), s. 150ff. 
20 Andersson, I, Den uppenbara verkligheten, (Studentlitteratur, 1998), s. 31 
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2.5 Val av intervjumetod 

Uppsatsens syfte ställde krav på intervjuobjekt med övergripande och bred kunskap om 

företagets ekonomistyrning, vilket gjorde att ekonomichef på koncernnivå hos respektive företag 

primärt kontaktades. Det är viktigt att de intervjuade i största möjliga utsträckning har liknande 

position och kunskaper, för att få ett jämförbart material. Det visade sig dock i vissa fall omöjligt 

att få tid för intervju med ekonomichef inom tidsramarna för uppsatsen, vilket gjorde att denne 

ersattes av en controller på divisionsnivå som valdes av ekonomichefen. Därmed kan antagandet, 

att valet gjordes utifrån vem ekonomichefen ansåg vara mest lämpad att svara på våra frågor, 

göras. 

 
Det finns ett flertal olika intervjumetoder: 21

 Informantintervjun, med en person som kan beskriva ett förlopp. 

 Den öppna intervjun, med frågor som ska ge beskrivande svar. 

 Den delvis strukturerade intervjun, med en delvis utarbetad frågeguide. 

 Fokusgruppintervjun, med en grupp respondenter samtidigt. 

 Den standardiserade intervjun, med frågor utifrån en enhetlig enkät.  

 

Kartläggningen förutsatte svar på vissa bestämda frågor, vilka skulle vara samma för alla företag. 

Dock behövdes komplettering av unika frågor, utifrån varje företags ekonomistyrningssystem, 

göras. Valet föll därför på den delvis strukturerade intervjuformen. Något behov av flera 

respondenter inom varje företag behövdes inte inom ramen för syftet och de avgränsningar som 

gjorts, eftersom frågorna inte rörde personliga uppfattningar utan hur företaget konkret fungerar. 

Därför uteslöts intervjumetoden med fokusgrupp. Att göra intervjuer med en individ är den 

vanligast förekommande metoden. Den innebär beslut kring följande: Ska intervjun genomföras 

ansikte mot ansikte eller via telefon? Var ska den äga rum? Ska syftet med intervjun vara dolt 

eller öppet? Hur ska svaren registreras? Hur lång bör intervjun vara? Ska flera intervjuer med 

samma individ göras?22  

 

                                                 
21 Andersson, I, Den uppenbara verkligheten, (Studentlitteratur, 1998), s. 161ff. 
22 Jacobsen, D I, Vad, hur och varför?, (Studentlitteratur, 2002), s.161ff. 
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Att träffa intervjuobjekten ansikte mot ansikte var prioritet i de fall det var möjligt. Detta för att 

enklare förklara frågorna och förstå deras svar. För två av intervjuobjekten, Vattenfall och 

Bergman & Beving, kunde ingen lämplig tidpunkt att träffas hittas, vilket gjorde att intervjuerna 

med dessa gjordes via telefon. Nackdelen vid fysiska möten är att intervjuareffekten blir större. 

Intervjuarens fysiska närvaro kan påverka intervjuobjektets svar och beteende, då denne vill svara 

”rätt” på frågorna. Om frågorna ställs via telefon avskärmas intervjuobjektet från att tolka 

intervjuaren.23  

 

Platsen för intervjun skapar kontexteffekter. Att träffas i intervjuobjektets naturliga miljö ger 

intervjuobjektet trygghet och leder till ett naturligt beteende. Att träffas utanför denna riskerar 

däremot att leda till konstlade beteenden. Eftersom intervjuobjekt var personer i ledande ställning 

och därmed svåra att få intervjutid med, föll det sig naturligt att intervjuerna genomfördes på 

deras respektive arbetsplats. Detta minskade även risken för konstlade beteenden.24  

 

Om det problem som undersöks är av känslig natur kan en mening med att dölja syftet, för att få 

ärliga svar, finnas. Då vi inte ansåg uppsatsens syfte vara känsligt valde vi att vara öppna med 

detta.25  

 

En diktafon användes för att registrera intervjuobjektets svar. Detta har fördelen att intervjuaren 

kan upprätthålla ögonkontakt med intervjuobjektet och skapa ett naturligt samtal, samt att 

ordagranna citat blir möjliga att registrera. Nackdelen är att intervjuobjektet kan bli besvärad av 

tanken på att allt som denne säger blir registrerat, vilket riskerar att hindra ärliga och spontana 

svar. Någon tvekan bland respondenterna, vid frågan om tillåtelse att spela in intervjuerna, kunde 

inte uppfattas. De personer som intervjuades var förmodligen vana att möta media och därigenom 

tränade att hantera denna situation.26

 

Den första intervjun med respektive företag pågick i cirka en timme. Längden på intervjun 

påverkar kvalitén på svaren, intervjun bör därför maximalt pågå under en och en halv till två 

                                                 
23 Jacobsen, D I, Vad, hur och varför?, (Studentlitteratur, 2002), s.162 
24 Jacobsen, D I, Vad, hur och varför?, (Studentlitteratur, 2002), s.164 
25 Jacobsen, D I, Vad, hur och varför?, (Studentlitteratur, 2002), s.165 
26 Jacobsen, D I, Vad, hur och varför?, (Studentlitteratur, 2002), s.166 
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timmar. Utöver detta påverkades valet av intervjuns längd av intervjuobjektens hektiska 

arbetssituationer.27  

 

Att skapa ett förtroende mellan respondent och intervjuare tar enligt forskning längre tid än ett 

tillfälle. Därför hävdar vissa forskare att kortvariga kontakter, som ett intervjutillfälle innebär, 

inte räcker för att skapa en öppen informationsutveckling.28 Att uppsatsprocessen endast pågår 

under tio veckor utgjorde dock en begränsande faktor när det gäller antalet träffar för intervju. 

Utifrån den typ av frågor som ställdes bör det dock inte finnas ett behov av att känna tillit för att 

kunna besvara dessa. Särskilt med hänsyn till att vi var öppna med vårt syfte att kartlägga och 

inte bedöma kvalitén på deras ekonomistyrningssystem. Vi bokade därför initialt in endast ett 

tillfälle med varje respondent. Det visade sig dock att vi, inte helt oväntat, behövde fler tillfällen. 

 

2.6 Intervjuförfarandet 
 

2.6.1 Första intervjuomgången 
För att i största möjliga utsträckning undvika intervjuareffekt leddes samtliga intervjuer av 

samma person, vilket innebär att denne ställde de förberedda frågorna till intervjuobjektet. En 

metod med olika personer som intervjuare riskerar att leda till intervjuareffekt, eftersom olika 

personer kan göra olika tolkningar av frågorna och därmed förklarar dem på olika sätt. Istället har 

allt material samlats in på samma sätt för att garantera att empirin blir pålitlig och jämförbar. En 

person skötte diktafonen samt bistod med eventuella följdfrågor som denne ansåg behövdes för 

att förtydliga. Den tredje personen antecknade samt ritade av organisationsscheman och liknande.  

 

2.6.2 Andra intervjuomgången 
När intervjun var genomförd ansvarade en i gruppen för att lyssna av diktafonen och transkriptera 

intervjun. Redan under den första intervjuomgången förbereddes intervjuobjekten på att ett behov 

av att ställa följdfrågor förmodligen skulle uppkomma och att de därmed skulle komma att 

kontaktas igen. Efter att intervjumaterialet transkripterats och informationen strukturerats efter de 

                                                 
27 Jacobsen, D I, Vad, hur och varför?, (Studentlitteratur, 2002), s.167 
28 Jacobsen, D I, Vad, hur och varför?, (Studentlitteratur, 2002), s.167 
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nio huvudfrågorna, synliggjordes om luckor i svarsmaterialet existerade. Undantaget Ahlsell och 

Handelsbanken, behövde uppföljande andraintervjuer göras. Dessa utfördes via telefon, då endast 

ett fåtal frågor av kompletterande karaktär skulle ställas och varken tid eller resurser att besöka 

fallföretagen ytterligare en gång fanns. Den som transkripterat och sammanställt den första 

intervjun med det aktuella företaget ansvarade nu för att genomföra intervjun, då risken för 

intervjuareffekt bedömdes som mindre vid den andra, betydligt kortare intervjun 

 

2.7 Val av teorier  
Inom ämnesområdet ekonomistyrning finns en stor mängd litteratur och många teorier, vilket 

gjorde urvalet svårt och tidskrävande. Vi tog hänsyn till ett flertal forskares syn på budgetens 

traditionella roller och syften i företag och sammanställde, utifrån dessa, ett frågeformulär.29 

Detta bestod av nio frågor och skickades, i god tid innan intervjuerna, ut till intervjuobjekten via 

e-post. Frågorna ställdes utifrån målet att kartlägga hur respektive företag hanterar de 

användningsområden, som i litteraturen beskrivits som budgetens viktigaste. Varje fråga 

representerar en av de dominerande roller och syften som lyfts fram i teorikapitel. Genom att 

explicit fråga fallföretagen hur de arbetar inom respektive område har god en bild erhållits.  

 

För att få en relevant och pålitlig empiri sammanställdes även ett dokument med underfrågor. 

Detta dokument användes av intervjuaren för att få uttömmande och tydliga svar.30 Samtliga 

frågor ställdes nödvändigtvis inte under intervjun, i flera fall besvarades de i svaret på en tidigare 

fråga. De användes dock som underlag av intervjuaren för att säkerställa att en tydlig bild och 

samtliga svar erhölls. 

 

2.7.1 Källkritik av teoriavsnittet 
Viss beroendekritik kan möjligtvis framföras gentemot De Waal och Daum då deras källor utgår 

från Hope & Fraser. Vidare kan det finnas vissa tendenser till egna intressen bakom Daums 

artikel då han är yrkesverksam som konsult och därmed livnär sig på att just förändra processer i 

företag. För att begränsa denna problematik står Daum aldrig som ensam källa, utan oftast ihop 

med de Waal eller Hope & Fraser. Vidare har ingen hänsyn tagits till unika påståenden från 
                                                 
29 Se bilaga 1.1 
30 Se bilaga 1.2 
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Daum om de ej gått att finna stöd för i annan teori. Framförallt gäller detta avsnittet med rubriken 

”Gemensamma nämnare för budgetlös teori”.  

 

Wallanders bok ”Budgeten ett onödigt ont” är över tio år gammal, vilket skulle kunna leda till att 

viss samtidskritik är befogad. Dock är Wallander en föregångare inom ämnet och lite av den 

budgetlösa styrningens fader. 

 

De undersökningar kring budgetens användning som nämns i teorikapitlet är gjorda utifrån ett i 

sammanhanget litet urval av företag, vilket begränsar deras generella applicerbarhet. Att dra 

alltför långtgående slutsatser från dessa bör därför inte göras. Vidare är några av de artiklar som 

teorikapitlet bygger på sådana där författaren gör egna tolkningar och framställningar av olika 

undersökningar och litteratur. Det gör oss beroende och påverkade av dennes egna preferenser 

och förmåga att tolka och återge. 

 

2.8 Redovisning av empirin 

Vi ansåg det mest pedagogiskt att redovisa varje företags svar på de nio huvudfrågorna för sig. 

Läsaren ges på det sättet en bättre överblick över de olika företagens ekonomistyrning, samt en 

tydlig koppling till de av budgetens roller och syften som uppsatsen ämnar kartlägga. För att 

också ge läsaren en överblick av samtliga företags svar inom en kategori, och därmed möjlighet 

till enkla jämförelser, skapades en matris som åskådliggör detta. 

 

Giltigheten och tillförlitligheten i empirin kan ifrågasättas utifrån intervjuareffekten, 

kontexteffekten samt metoden för transkription och bearbetning av intervjusvaren.31 Intervjuaren 

påverkade med säkerhet respondenterna med sina exempel och förtydliganden, men genom vårt 

val att låta samma person intervjua samtliga företag påverkades respondenterna åtminstone på 

samma sätt. Eftersom samtliga intervjuades på deras egna kontor, ansikte mot ansikte eller via 

telefon, bör kontexteffekten enligt tidigare resonemang ha minimerats. Vid bearbetning av svaren 

säkerställde användandet av diktafon att gruppens godtyckliga individuella anteckningar inte 

utgjorde empirin, utan vad som faktiskt sades under intervjuerna.  

                                                 
31 Jacobsen. D I, Vad, hur och varför?, (Studentlitteratur, 2005), s. 269ff. 
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2.9 Analysförfarandet  
Analysarbetet inleddes genom att titta på fallföretagens svar på varje enskild fråga och ställa 

dessa mot varandra. Analysen utgick från de i teorikapitlet presenterade roller och syften som 

budgeten traditionellt fyller och följde matrisens struktur. Skillnader, mönster och samband i hur 

de olika företagen arbetar med respektive syfte analyserades och försökte förklaras genom främst 

deras organisationsstruktur, ledningsfilosofi samt bransch.  

 

Utifrån materialet analyserades sedan respektive företag ur ett helhetsperspektiv. Detta gjordes 

utifrån teorin, med syfte att redogöra för vilka av budgetens syften och roller som respektive 

företag använder, men med hjälp av andra verktyg. Även ett försök att bildligt åskådliggöra 

fallföretagens position på en linje med de två motpolerna traditionell budget och budgetlös 

styrning, enligt i uppsatsen presenterade teorier, gjordes.  

 

Avslutningsvis ville vi även försöka ge en prognos över företagens ekonomistyrningssystems 

utveckling i framtiden utifrån hur länge de har arbetet med sin form av budgetlös styrning. 
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3 Teori 

 
3.1 Motiv till teorival och kapitlets disposition 
Valet av teori har gjorts utifrån ett antal aspekter. Inledningsvis  karaktäriseras och definieras 

verktyget budget och dess dominerande roller och syften i företag beskrivs. De utgör den centrala 

delen i uppsatsen, genom att studien bygger på hur dessa roller och syften ersätts i företag utan 

traditionellt budgetarbete. Sedan definieras och beskrivs primära delar i företags 

ekonomistyrning, från val av organisationsstruktur till enskilda verktyg, och dess relation till 

budgeten. Detta för att ge läsaren kunskap kring vilka instrument som vanligtvis lyfts fram som 

komplement eller substitut till den traditionella budgeten. Slutligen behandlas den kritik som 

antingen riktats mot budgeten som styrinstrument, både från företrädare för näringslivet och för 

akademin. För att ge en så heltäckande bild som möjligt återges ett par olika kritikers syn på 

budgetens svagheter och modeller för alternativa styrformer utan budget beskrivs. 

 

3.2 Budgeten 
3.2.1 Budgetens karaktäristika 
En budget upprättas traditionellt för en tidshorisont på ett år och tar ofta sitt ursprung i den första 

delen av en mer långsiktig strategisk plan. Den uttryckas i monetära termer, även om dessa kan 

backas upp av icke-monetära termer som exempelvis volymer och aktiviteter, med syfte att 

uppskatta enhetens vinstpotential. Budgeten struktureras efter ansvarsenheter och utgör ett 

åtagande för enhetens chef, genom att denne accepterar ansvaret att möta budgetens mål. 

Antingen kommunicerar ledningen budgetmål ner genom organisationen för respektive enhet att 

budgetera utifrån, vilket ofta benämns som top-down metoden. Om varje enhet istället initialt 

tillåts göra ett budgetförslag, vilket sedan skall godkännas av någon högre upp i hierarkin, kallas 

detta bottom-up metoden. När förslaget väl godkänts kan budgeten ändras endast under särskilda 

förhållanden. Under budgetperioden följs, med jämna intervall, den satta budgeten upp mot 

faktiskt finansiellt utfall och avvikelser analyseras och förklaras.32  

 

                                                 
32 Anthony & Govindarajan., Management Control Systems, (The Mc Graw-Hill/Irwin, 2003), s. 409 
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3.2.2 Budgetens traditionella roller och syften i företag 
Under de cirka 40 år som budgeten använts i någon bredare omfattning i företag, har dess 

användningsområden och syften ständigt utvecklats. Då utvecklingen skett i främst kvantitativ 

mening, och inte nödvändigtvis kvalitativ, har det lett till att området blivit svårare att överblicka 

och att spännvidden i uppfattningarna om vilka budgetens huvudsyften är har ökat.33

 

I arbetet med att definiera budgetens viktigaste roller och syften, vilkas prioritet och betydelse har 

skiftat över tiden och även varierar mellan företag34, har Arwidi och Samuelsson fungerat som 

huvudsaklig utgångspunkt. Dessa författares syn skiljer sig inte markant från andra 

litteraturkällor som studerats, kring vilka budgetens centrala användingsområden är. De har dock 

tillsammans gett en mer komplett bild av styrverktygets betydelse i företag.  

 

 
 

Figur 3.1: Budgetens syften åskådliggjort ur ett koncernperspektiv, egen tolkning.  
 

 

 
                                                 
33 Arwidi & Samuelsson., Budgetering i industriföretagets styrsystem, (Mekanförbundet, 1991) s. 16 
34 Arwidi, Ekonomistyrningens metoder, sammanhang och utveckling, (EFI Handelshögskolan, Stockholm, 2005), s. 
14 
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Budgeten fungerar som: 

 

• Ett planeringsverktyg, vilket ger ledningen en strategisk och operationell överblick av 

verksamhetens enheter och dess framtid.35 Under 60-talet användes budget både i form av 

långsiktiga planer, på flera år framåt i tiden, och kortare sådana, oftast på tolv månader. 

Under 70-talet gjorde den mer händelserika, och därmed mer oförutsägbara omvärlden, att 

de långsiktiga, detaljerade ekonomiska planerna övergavs, för att istället ersättas av 

dokument som beskrev strategiska avsikter. Den första perioden av dessa mer 

övergripande planer detaljerades genom en budget.36 Ett av huvudsyften med budget sägs 

därför vara att finjustera den strategiska planen.37 Den amerikanske professorn inom 

ekonomistyrning, Charles Horngren, har angående budgetens roll som planeringsverktyg 

sagt: 

 

“By formalizing the manager’s responsibilities for planning, budgeting compels 

them to think ahead.”  38

 

• Uppföljningsunderlag, då den syftar till att möjliggöra kontroll och övervakning av 

verksamheten och därmed hjälper företaget att upptäcka och lokalisera avvikelser som 

kan behöva åtgärdas.  Uppföljningen nyttjas sedan ofta av företagen för att göra prognoser 

för resterande del av budgetåret.  

 

• Ett instrument som kommunicerar målsättningar, ansvar och åtaganden. Den 

åskådliggör vilken enhet, avdelning eller anställd som ansvarar för att olika åtgärder ska 

genomföras under budgetperioden och därmed minskar ledningens behov av 

centralstyrning. Denna roll blev särskilt viktig i samband med företagens divisionalisering 

och uppdelning i flera ansvarsenheter. Det gjorde att intresset för hur aktörer i företagen 

upplevde sin situation och deras behov av att kunna påverka resultatet ökade. Budgeten 

blev en del av styrsystemet i termer av att den spelade en viktig roll i den kontinuerliga 

                                                 
35 Bergstrand, Ekonomisk Styrning, (Studentlitteratur, Lund, 2003), s. 103 
36 Arwidi & Samuelsson., Budgetering i industriföretagets styrsystem, (Mekanförbundet, 1991), s. 14 
37 Anthony & Govindarajan., Management Control Systems, (The Mc Graw-Hill/Irwin, 2003), s. 411 
38 Arwidi & Samuelsson., Budgetering i industriföretagets styrsystem, (Mekanförbundet, 1991), s. 21 
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bedömningen av lönsamheten och utnyttjades i dialogen mellan företagets olika aktörer.39 

Som målsättande och sedermera uppföljande instrument har budgetens roll i en del 

företag blivit att fungera som ett rättesnöre för de olika enheterna. Budgetens ekonomiska 

mål sätts i fokus och krav på att åtgärdsprogram genomförs uppkommer vid ogynnsam 

utveckling.  I andra företag används den i en mindre strikt form, genom att istället för 

detaljerade ekonomiska planer utformas till ett handlingsprogram som bygger på åtgärder 

inom den strategiska processen.40 

 

• Ett verktyg för fördelning av resurser genom att företaget i budgeten specificerar de 

olika ansvarsenheternas förbrukning av befintliga resurser. En aggregerad budget för 

koncernen ska för ledningen belysa den finansiella utvecklingen och därmed ange 

investeringsramarna för budgetperioden.41 Ledningen behåller kontroll över investeringar 

och enheterna tilldelas, i konkurrens med varandra, medel från företagets tillgängliga 

resurser.42 

 

 Ett verktyg för att samordna verksamheten, vilket innebär att ett företag koordinerar 

sina resurser på ett sätt som gör att individens och enheternas mål harmoniserar med 

helhetens. Därmed uppnås företagets övergripande mål. Samordning har historiskt blivit 

väldigt viktigt för växande storkoncerner och kan gälla inte bara monetära enheter utan 

också volymer av olika produkter mellan enheter, utnyttjande av centrala resurser och 

konkretisering av koncerngemensamma program.43 Det finns hinder och restriktioner 

inom företaget, vilka kan öka ett företags behov av central samordning och därmed 

minska den enskilda enhetens beslutsfrihet och fristående position. För att en enhet helt 

oberoende ska kunna ta beslut kring vad den ska producera och sälja, prisbild, 

distributionskanaler och geografiska marknader, samt hur resurser ska anskaffas och 

eventuell tillverkning ske, krävs att den inte är integrerad alls med övriga enheter. Detta är 

ovanligt och därmed måste beslut tas i samråd mellan integrerade enheter, vilket minskar 

den enskilda enhetens direkt knutna ansvar. Existerande policys för att bibehålla en 
                                                 
39 Arwidi & Samuelsson., Budgetering i industriföretagets styrsystem, (Mekanförbundet, 1991), s. 16 
40 Arwidi & Samuelsson., Budgetering i industriföretagets styrsystem, (Mekanförbundet, 1991), s. 19 
41 Arwidi & Samuelsson., Budgetering i industriföretagets styrsystem, (Mekanförbundet, 1991), s. 19 
42 Anthony & Govindarajan., Management Control Systems, (The Mc Graw-Hill/Irwin, 2003) s. 208f. 
43 Arwidi & Samuelsson., Budgetering i industriföretagets styrsystem, (Mekanförbundet, 1991), s. 21 och 35 
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gemensam företagsimage, vilka kan tänkas reglera typ av marknadsföringsåtgärder, 

produktkvalitet och kommunikationssätt, kan också leda till ett större behov av central 

samordning. 44 

 

• ett motivations- och kommunikationsverktyg, genom att det ofta är knutet till 

belöningssystem, både formella och informella. Att uppfylla den satta budgeten kan inom 

många företag spela en stor roll när det gäller såväl bonus som löne- och 

karriärsutveckling. Själva budgetprocessen ska uppmuntra till dialog mellan enheter och 

ledning, samt mellan enheter. Budgetens roll blir därmed att skapa samordning internt 

med huvudsyftet att sprida en ökad förståelse för företagets behov. 45 46 

 

3.2.3 Kritik mot budgeten 
 

”I bästa fall är budgetarbetet ett slöseri med resurser och i sämsta fall direkt farligt 

för företaget.”47

 

En av pionjärerna, och den största svenska kritikern mot budget, är Jan Wallander. Han har i över 

30 år argumenterat för att budgeten skapar problem istället för att lösa dem och därför bör 

avskaffas, vilket han också gjorde under sin tid i Handelsbanken. Trots Wallanders ihärdiga 

argumenterande gentemot budgeten var det först i samband med utgivandet av boken ”Budgeten 

– ett onödigt ont”, som Wallander skrev i början av 90-talet, som näringslivet också började 

ifrågasätta budgetens existens. 

 

Även flera utländska forskare och konsulter, där Hope och Fraser, Daum och De Waal är de mest 

uppmärksammade, har kritiserat budgeten och utformat alternativ. 

 

Nedan följer ett urval av den kritik som riktats mot budgeten som styrverktyg: 

 

                                                 
44 Anthony & Govindarajan, Management Control Systems, (The Mc Graw-Hill/Irwin, 2003) s. 208-209 
45 Bergstrand, Ekonomisk Styrning, (Studentlitteratur, 2003), s. 103 
46 Samuelsson, Budgetering & Intern Redovisning, (Industrilitteratur, 1997) s. 73 
47 Wallander, Budgeten – ett onödigt ont, 1994, (SNS Förlag 1994), s. 63 
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• Omöjligt att göra antaganden: Att fatta beslut utifrån en prognos över utvecklingen långt 

fram i tiden skapar endast en falsk trygghet. Det innebär snarare att sannolikheten är stor att 

beslutet som fattats kommer att visa sig vara oriktigt. Antaganden utifrån föregående års 

händelser, baserat på att ekonomin oftast går i långa cykler och att det är få gånger det blir 

verkliga brott i kurvan, är vanskligt eftersom det är svårt att förutse det som inte hänt tidigare. 

För att kringgå detta bör besluten, enligt Wallander, tas så sent som möjligt med stöd av den 

senaste informationen.48 Hope och Fraser anser dock att det finns en mening med att göra 

prognoser och att dessa ska göras på basis av det mest troliga utfallet, givet den rådande 

marknadssituationen.49 

 

• Irrationella beslutsbeteenden: Enligt Wallander fattas beslut sällan på rationellt 

kalkylmässiga grunder. Utifrån det perspektivet, menar Wallander, att det snarare handlar om 

att bevaka revir, samt att ge uttryck för känslor och prestige. När en budget eller prognos 

fastställs tänker medarbetaren mer på den egna enheten än på företagets bästa, att få så 

mycket resurser som möjligt snarare än vad som är kalkylmässigt riktigt. Därför bör varken 

budget eller prognos användas som beslutsunderlag i någon större utsträckning.50    

 

• Låsningar i reaktionsförmågan: Då ledningen diskuterar framtida strategier och visioner 

görs detta oftast utifrån föregående års budgetar och strategier, därmed låses företagets 

agerande till en på förhand inslagen väg. Svårigheten blir då att få företaget att anpassa sig till 

omvärldens utveckling, hävdar Wallander. För att öka flexibiliteten förespråkar han istället en 

gemensam kunskap hos medarbetarna till hur problem ska lösas och lönsamheten förbättras, 

en form av processtyrning istället för målstyrning. Den kunskapen är, enligt Wallander, direkt 

omöjlig att konkretisera i en budget eller genom långtidsplaner, utan bör grunda sig i rutiner 

kring beslutsfattande. Företaget befinner sig i ett ständigt flöde av händelser och det är genom 

att möta och ta hänsyn till dessa som företaget utvecklas, inte genom en fast liggande 

budget51. Företag vars tillgångar är ogripbara, så kallade kunskapsföretag, löper en stor risk 

att deras tillgångar kopieras. Detta kan i viss utsträckning förhindras genom patent, men det 

                                                 
48 Wallander, Budgeting – an unnecessary evil, (Scandinavian Journal of Management, 1999) 
49 Hope & Fraser., I stället för budget, (Liber ekonomi, 2004), s. 39 ff. 
50 Wallander, Budgeting – an unnecessary evil, (Scandinavian Journal of Management, 1999) 
51 Wallander, Budgeten ett onödigt ont, (SNS Förlag, 1994) s. 91ff. 
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kritiska är att snabbt kunna ta en produkt till marknaden. Därför, anser Daum, finns det bland 

den här typen av företag ett behov av ett flexiblare ekonomistyrningsverktyg än budget, ett 

system som inte bara strävar efter att övervaka och optimera intäkter och kostnader, utan även 

kan upptäcka begränsningar för tillväxt och hantera och undanröja dessa. Den traditionella 

budgeten fungerar som ett hinder för att göra just detta.52 

 

• Budgeten motverkar decentralisering: Enligt de Waal kräver organisationer radikal 

decentralisering för att lättare kunna anpassas till den snabbt föränderliga omvärlden. De som 

är närmast kunden bör därför ha stora befogenheter att vidta de åtgärder som gör kunden 

nöjd.53 

 

• Uppföljning mot fasta mål är meningslöst: Oftast används mål för att mäta hur väl 

företaget lyckats gentemot föregående år. Enligt Wallander är det primära med ett mål eller 

resultat inte hur mycket företaget tjänar jämfört med föregående år, istället ska 

esultatenheternas roll vara att tjäna så mycket pengar som möjligt relativt konkurrenterna. Om 

företaget inte överträffar konkurrenternas resultat kommer detta förr eller senare att resultera i 

en långsam avveckling. Därför är budgetens på förhand satta mål meningslösa. Genom att 

istället tillämpa relativa mål kan problem i verksamheten bemötas där och när de uppstår. 

Problem som inte aktualiserats under den årliga budgetprocessen kan pareras löpande, menar 

Wallander.54 Även Hope och Fraser anser att istället för fasta mål bör företaget förlita sig på 

att de anställda maximerar vinstpotentialen, genom ständig utveckling av de överenskomna 

nyckeltalen. Konkurrensen, i form av jämförelser med andra enheter inom företaget och 

extern benchmarking, driver medarbetaren till kontinuerlig förbättring.55 Vidare resulterar 

även tävlingsmomentet till att intresset för det ekonomiska utfallet stärks, vilket innebär att 

budgetens roll som incitament till ett ekonomiskt tänkande ersätts. Budgetmålen resulterar 

annars lätt till suboptimering av resurser. Att sätta ett mål som blir lätt att uppnå är viktigt för 

varje enhet för att visa ledningen att de presterar väl och inte för att arbeta för företagets bästa 

                                                 
52 Daum, Beyond Budgeting: A Model for Performance Management and Controlling in the 21st Century?, 
(Controlling & Finance, 2002) 
53 De Waal, Is your organisation ready for beyond budgeting?, (Measuring Business Excellence, 2005) 
54 Wallander, Budgeten ett onödigt ont, (SNS Förlag, 1994), s. 101ff 
55 Hope & Fraser., I stället för budget, (Liber ekonomi, 2004), s. 39ff 
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resultat. Istället bör företag, enligt Wallander, sätta relativa mål som baseras på såväl intern 

som extern benchmarking.56 
 

• För kort tidshorisont: Budgeten omfattar vanligtvis ett år, vilket begränsar tidshorisonten 

för planering av verksamheten. Arwidi redogör för hypotesen att det uppstår dysfunktionella 

effekter av strikt styrning utifrån ettåriga budgetar. De långsiktiga målen blir lidande när 

fokus ligger på kalenderåret.57  

 

• Ett alltför resurskrävande verktyg. Flera forskare hävdar att budgetarbetet kräver för 

mycket tid och tar för stora resurser i anspråk.58 

 

3.3 Styrmedel som kompletterar eller ersätter budgeten 
 Forskningslitteraturen skiljer sig åt när det gäller val av ansats för att beskriva och påverka 

utvecklingen av budgetens syften och roller. Vissa väljer att se den som en evolutionär 

utvecklingsprocess, där en stegvis förändring skett och, trots att nya användningsområden 

kommit till, tidigare syften fortfarande lever kvar. Andra tar en revolutionär ansats, med 

utgångspunkt i en mer radikal förändring, vilket ofta leder till slutsatsen att budgetens historiska 

syften och roller inte gör sig gällande i dagens företag.59 En undersökning bland finska företag, 

vilken även ger stöd åt tidigare gjorda studier, visar att budgeten fortfarande är väl utbredd och att 

större delen av de tillfrågade företagen även ämnar fortsätta att använda den. Majoriteten av dessa 

säger sig dock ha behov av att förändra och utveckla budgeten, alternativt komplettera den med 

andra verktyg.60

 

En teori som förklarar undersökningens utfall presenteras också. Den bygger på att marknaderna 

har blivit mer effektiva, i termer av operationell effektivitet. Denna utveckling är tack vare den 

                                                 
56 Wallander, Budgeten ett onödigt ont, (SNS Förlag, 1994), s. 112ff 
57 Arwidi, Ekonomistyrningens metoder sammanhang och utveckling, (EFI Handelshögskolan i Stockholm 2005), s. 
18  
58Parmenter, Abandon Budgets And Set Your Enterprise Free, (New Zealand Management, 2003) samt  
Samuelson, Budgetering & Intern Redovisning, (Industrilitteratur, 1997), s. 108ff. samt 
Hope & Fraser., I stället för budget, (Liber ekonomi, 2004), s. 19ff. 
59 Arwidi, ur Ekonomistyrningens metoder, sammanhang och utveckling, (EFI Handelshögskolan i Stockholm, 
2005), s. 15 
60 Ekholm & Wallin., Is the annual budget really dead?, (European Accounting Review, 2000) 
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idag snabba spridningen av best practice, vilket möjliggör exempelvis ökad enkelhet för företag 

att kopiera produktionstekniker. Budgetens användningsområden fokuserar på ett företags inre 

effektivitet, vilket på en effektiv marknad inte räcker för att skapa värde, utan enbart för att 

bibehålla existerande sådant.61 Dock är en förutsättning för att ett företag ska vara 

konkurrenskraftigt, och därmed skapa värde, att de också har en inre effektivitet. Detta 

legitimerar budgeten som ett väl använt verktyg. 

 

3.3.1 Organisationsstruktur   
Ett decentraliserat arbetssätt är ofta signifikativt med en divisionaliserad organisation. 

Divisionaliseringens grundtanke bygger på målstyrning, och därmed förskjutning av 

beslutsmakten från ledningen och staberna, närmare den faktiska verksamheten. För att en sådan 

styrning ska fungera fullt ut fordras att alla intäkter och kostnader är entydigt hänförbara till 

respektive division. En fullt utförd divisionalisering leder i allmänhet till förbättrad motivation 

för chefer, eftersom både resultatansvar och kvalitetsansvar kommer fram tydligt. Risken är dock 

att övriga medarbetare inte märker av den ökade decentraliseringen, eftersom resultatansvaret 

stannar på chefsnivå i divisionerna. Övriga enheter i divisionen är fortfarande funktionellt 

organiserade, vilket gör att medarbetarna där saknar insikt i resultatet av sitt eget arbete.62

 

Matrisoganisationen är ett försök att kombinera divisions- och funktionsorganisationen. Tanken 

med denna är att den genom sin utformning ska ge flera dimensioner i en beslutssituation. Både 

divisionschefen och funktionschefen ger sin syn, som många gånger bygger på olika 

intresseinriktningar. Kritiken mot matrisen grundar sig på just att det blir otydliga 

ansvarsförhållanden när enhetschefen och funktionschefen har delat ansvar, men från olika 

synvinklar. En allsidigare problemlösning riskerar att kompensera dåligt för försämrat 

ekonomiskt ansvarstagande. Matrisorganisationen har dock ändå blivit den nödvändiga lösningen 

för större företag som kombinerar produktindelade divisioner med geografisk uppdelning.63

 

 

                                                 
61 Ekholm & Wallin., Is the annual budget really dead?, (European Accounting Review, 2000) 
62 Bergstrand, Ekonomisk Styrning (Studentlitteratur, 2003) s. 16 
63 Bergstrand, Ekonomisk Styrning, (Studentlitteratur, 2003), s. 17 
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3.3.2 Prognoser 
I den traditionella ekonomistyrningslitteraturen definieras prognoser som rullande sådana, vilka 

görs på tre månaders basis. Till skillnad från budgeten innehåller prognoser ett minimum av 

detaljer. Det gör att de kan utarbetas av ett fåtal chefer, att de går snabbt att få fram och är lättare 

att diskutera. Många företag har, från att från början ha använt prognoser som ett komplement till 

budgeten, upptäckt de rullande prognosernas fördelar och istället börjat använda dessa som ett 

substitut till budgeten.64

 

De stora skillnaderna, utifrån ekonomistyrningslitteraturen, mellan vad som traditionellt avses 

med budget och rullande prognos kan sammanfattas enligt följande:   

 

• Budgeten är ett verktyg för att både styra och planera, medan prognosen enbart är ett verktyg 

för planering. Det kommer sig av att prognosen inte binder ansvar och, till skillnad från 

budgeten, inte innehåller ett implicit antagande att den ansvarige ska vidta åtgärder för att 

utfallet ska sammanfalla med planen. Planering med prognos görs i praktiken löpande under 

hela året och revideras av varje enskild chef om behov finns, exempelvis så fort 

förutsättningarna bedöms ha förändrats. Det betyder att den reviderade prognosen i slutändan 

alltid kommer att vara lika med det faktiska utfallet och därmed kan den inte användas för 

uppföljning och styrning.65  

 

• Planeringshorisonten framåt är alltid lika lång, vanligen 12 månader66, men den kan vara för 

vilken tidsperiod som helst.67 

 

• Det finns inte tid för långa diskussioner under serier av möten, för att se till att allt är 

förankrat hos alla medarbetare, vid bedömning av prognoser.68 

 

• Prognos kan, men behöver inte, uttryckas i monetära termer.69 
                                                 
64 Bergstrand, Ekonomisk Styrning, (Studentlitteratur, 2003), s. 127 
65 Bergstrand, Ekonomisk Styrning, (Studentlitteratur, Lund, 2003), s. 129 
    Anthony & Govindarajan., Management Control Systems, (The Mc Graw-Hill/Irwin, 2003), s. 410 
66 Bergstrand, Ekonomisk Styrning, (Studentlitteratur, Lund, 2003), s. 129 
67 Anthony & Govindarajan., Management Control Systems, (The Mc Graw-Hill/Irwin, 2003), s. 410 
68 Bergstrand, Ekonomisk Styrning, (Studentlitteratur, Lund, 2003), s. 129 
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• Prognoser ska vanligtvis inte godkännas högre upp i hierarkin.70 

 

• Uppföljning av avvikelser, relativt prognosen, görs inte formellt eller periodiskt.71 

 

I litteraturen påtalas att det finns ett stort behov i många företag av ett modernare planerings- och 

anpassningsverktyg, som inte är så detaljerat och inte tar så mycket tid som en budget i 

traditionell mening. Bergstrand formulerar sig intressant kring dess benämning: 

 

"Det viktiga är inte om verktyget kallas budget eller prognos, utan huvudsaken är att det 

vitaliserar tänkandet på framtiden och skapar en snabbare pareringsrutin, som gör att företaget 

kan följa med sin omvärld."72   

 

Att arbeta med prognoser ger vissa fördelar. Företaget slipper den långa och dyra 

budgetprocessen i klassisk mening. Planeringsarbetet blir också mer verklighetsnära, eftersom det 

sker vid varje enhet när behov uppstår. Genom den kontinuerliga prognostiseringen kan företaget 

anpassa sig snabbare, och i mindre steg, till förändringar i omvärlden. Prognoser ger också en 

mycket bättre framförhållning när kalenderåret är slut, eftersom de är rullande och därmed blir 

kontinuerliga.73

 

Prognoser riskerar även att medföra vissa nackdelar.74 Det blir troligen inte mindre 

planeringsarbete, även om det möjligen blir mer utspritt och bättre anpassat till verkligheten. 

Samordningen mellan resultatenheterna riskerar att bli mindre tydlig, eller så får den utföras på 

annat sätt än genom prognosrutinen, då denna knappast rymmer tid för detta. Ansvarsmarkering 

och uppföljning blir svårare att åstadkomma, då den tydliga referensram som budgeten utgjorde 

inte finns längre, utan har ersatts av en rad under året omarbetade prognoser. Chefer som inte 

                                                                                                                                                              
69 Anthony & , Management Control Systems, (The Mc Graw-Hill/Irwin, 2003), s. 410 
70 Anthony & Govindarajan., Management Control Systems, (The Mc Graw-Hill/Irwin, 2003), s. 410 
71 Anthony & Govindarajan., Management Control Systems, (The Mc Graw-Hill/Irwin, 2003)s. 410 
72 Bergstrand, Ekonomisk styrning, (Studentlitteratur, 2003), s. 128 
73 Bergstrand, Ekonomisk Styrning, (Studentlitteratur, 2003) s. 129 
74 Bergstrand, Ekonomisk Styrning, (Studentlitteratur, 2003) s. 129 
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sköter sitt jobb kan dock få det enklare att smita undan, tack vare de många tillfällen som ges att 

omarbeta det som lämnas in. 

 

3.3.2.1 Prognoser som komplement till budgeten 
De företag som ingår i den tidigare nämnda undersökningen bland finska företag delas där in i tre 

grupper, vilka överskådligt tydliggör skillnader mellan företagens användning av budget.75  

I figuren 3.2 nedan åskådliggörs de tre grupperna. De företag, vilka enbart använder sig av ett 

traditionellt budgetsystem, befinner sig i punkt A. De som inte alls använder sig av budget, utan 

enbart av prognoser och eventuella andra styrverktyg, befinner sig i punkt B. Slutligen, de företag 

som använder ett hybrid-system, där de nyttjar traditionell budget i kombination med prognoser 

och andra styrinstrument, finns någonstans längs linjen mellan de två extremerna. Dessa företag 

utgjorde den största delen av de i studien tillfrågade. Observera att uppdelningen enbart görs på 

grundval av användandet av budget relativt prognos. När det gäller företag med såväl hybrid- 

som budgetlösa system, kan de i olika utsträckning använda sig av kompletterande styrverktyg, 

utan att detta ger utslag i dess placering i modellen. Noterbart är att väldigt få av de stora, 

traditionella tillverkningsföretagen återfinns i gruppen som säger sig ha upphört att använda 

budget och uteslutande nyttjar andra styrinstrument. Där finns desto fler handelsföretag och även 

el- och gasleverantörer. 

 

 
 Figur 3.2. Egen modell utifrån undersökningen av finska företags 
budgetanvändande. 
                                                 
75 Ekholm & Wallin., Is the annual budget really dead?, (European Accounting Review, 2000) 
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3.3.2.2 Rullande prognosers påverkan på budgetens syften 
Forskningsresultat visar att användande av rullande prognoser förbättrar möjligheterna till 

operationell planering.76 Dock visar samma undersökning också att antalet gånger en budget eller 

prognos görs om har negativ påverkan på planeringen. Om syftet med prognoser är 

prestationsuppföljning, försämras resultatet ju fler gånger dessa revideras. Anledningen tros vara 

att rullande prognoser skapar viss osäkerhet bland de chefer som utvärderas och gör det därför 

svårare att utforma ett system för uppföljning av dem. Syftet att kommunicera mål och strategi 

påverkas negativt om en budget endast är löst kopplad till strategin och även av om vikten av att 

möta den satta budgeten inte betonas i någon, eller i endast liten utsträckning.77

 

Bergstrand bygger ett teoretiskt resonemang utifrån valet mellan budget och rullande prognos, 

som baseras på på företagets strategiska förhållanden. Valet avgörs, enligt honom, både av hur 

säkra prognoser som kan göras för framtiden, vilket beror mycket på inom vilken bransch 

företaget verkar, samt vilken handlingsfrihet företaget har. Handlingsfrihet definieras här som, 

hur komplicerat det är för företaget att ställa om sin produktionsapparat och förändra sin 

strategiska inriktning. Företag med mycket anläggningstillgångar och stora investeringar med 

begränsade användningsområden antas ofta ha låg handlingsfrihet, medan företag med 

huvudsakligen humana tillgångar antas ha kortare omställningstid och därmed också en högre 

grad av handlingsfrihet, se figur 3.3 nedan. Företag i den vänstra nedre delen av figuren bör enligt 

Bergstrands resonemang ha svårt att utforma sin ekonomistyrning.  

 

                                                 
76 Hansen & Van der Stede., Multiple Facets of Budgeting, (Management Accounting Research, 2004) 
    Ekholm & Wallin., Is the annual budget really dead?, (European Accounting Review, 2000)   
77 Hansen & Van der Stede., Multiple Facets of Budgeting, (Management Accounting Research, 2004)  
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 Figur 3.3. Modell enligt Bergstrand för val av prognos eller budget. 
 

3.3.3 Balanced Scorecard  
Kaplan och Nortons koncept, Balanced Scorecard, presenterades i början av 1990-talet. Det ska 

användas som ett verktyg för att skapa balans mellan företags mål inom olika områden och 

tidsperspektiv.78 Det har funnits diskussioner kring möjligheten att ersätta budgeten med 

Balanced Scorecard, eftersom verktyget ger en bra överblick över relevanta mått och deras 

uppfyllelse. Dock utgör, såväl svårigheten att aggregera ett flertal olika lokala verksamheters 

mått som olikheter mellan verksamhetsgrenar och dess relationer sinsemellan, ett hinder för att 

utforma ett koncerngemensamt styrkort. Därför fungerar Balanced Scorecard på koncernnivå mer 

som ett komplement än ett substitut till budgeten.79

 

3.3.4 Shareholder Value  
Att styra ett företag utifrån aktieägarnas perspektiv är nödvändigt. EVA är ett resultatmått som 

mäter det egna kapitalet utifrån kapitalmarknadens ränta, med hänsyn till risk. Detta mått sägs 

sätta fokus på kapitalhanteringen och företagets förmåga att skapa värde, utifrån marknadens krav 
                                                 
78 Kaplan & Norton., The Balanced Scorecard, (HBS Press 1996), s. 25  
79 Arwidi, Ekonomistyrningens metoder, sammanhang och utveckling, (EFI Handelshögskolan i Stockholm) 2005, s. 
22ff. 
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och förväntningar. Denna form av Value Based Management påverkar vilka mål som sätts samt 

hur målformuleringsprocessen går till, vilken blir en tydlig top-down process. Enligt Arwidi så 

bör detta styrmedel främst ses som ett förändringsverktyg eller komplement till budgeten och inte 

ett substitut.80   

 

3.3.5 Benchmarking  
Begreppet benchmarking innebär att jämförelser görs, antingen externt mot andra företag eller 

internt mellan enheterna. Såväl Hope och Fraser som Wallander resonerar kring 

benchmarkingens betydelse i företagets styrning. De anser att fokus i målsättningen inte ska vara 

hur mycket du tjänar jämfört med föregående år, utan istället den relativa intäkten jämfört med 

konkurrenterna. Istället för att sätta fasta mål, som tar avstamp i budgeten, bör företagen genom 

överenskomna nyckeltal förlita sig på att de anställda maximerar vinstpotentialen i varje given 

situation.81 En svårighet med benchmarking, som författarna till teorierna påpekar, är att det finns 

ett problem i att hitta jämförbara enheter, särskilt i heterogena verksamheter.82 Benchmarking är 

ett instrument som kan användas både som komplement och substitut till budgeten. Det finns 

dock en viss form av motsättning mellan sättet att hantera uppföljning enligt budgetteorin och 

benchmarkingteorin, vilket innebär att användningen av benchmarking i allt större utsträckning 

har tonat ned budgetens användningsområde som uppföljningsverktyg. 

 

3.3.6 Internpriser 
Begreppet internpris definieras:83 Värdet som tillskrivs en vara eller en tjänst i transaktioner 

mellan två parter, varav minst den ena är ett profit center. 

 

Internpriset används ofta som ett instrument för samordning. Dess huvudsyften är att skapa en 

större medvetenhet och motivation hos de olika enheternas medarbetare och att fungera som ett 

sätt att undvika felaktiga suboptimeringar i samarbetet mellan enheterna.84 Internpriset ska förse 

                                                 
80 Arwidi., Ekonomistyrningens metoder, sammanhang och utveckling, (EFI Handelshögskolan i Stockholm) 2005, 
s. 20ff. 
81 Hope & Fraser., I stället för budget, (Liber ekonomi, 2004), s. 39ff 
82 Wallander, Budgeten ett onödigt ont, (SNS Förlag 1994), s. 101ff. 
83 Anthony & Govindarajan., (Management Control Systems, 2003) s. 244 
84 Bergstrand, Ekonomisk Styrning (Studentlitteratur, Lund, 2003) s. 82 
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enheterna med information så att dessa har optimala förutsättningar att i beslut göra avvägningar 

mellan kostnader och intäkter. Dessa beslut tas i syfte att förbättra lönsamheten och nå enhetens 

mål. Internpriset ska säkerställa att de också går i linje med hela företagets mål och därmed leder 

till förbättrad lönsamhet för helheten. 

 

Den fundamentala principen när det gäller internpriset är att det ska vara detsamma som 

marknadspriset, det vill säga som om varan eller tjänsten skulle säljas till en part utanför 

företaget.85 Förhandlingsbaserade priser är ett annat alternativ, vilket sägs vara utmärkt när det 

gäller att uppnå resultatansvar och efterlikna en marknadssituation. Denna typ av internpris tar 

dock mycket tid i anspråk och riskerar också att leda till att en del chefer ser möjligheter att tjäna 

pengar på hårda förhandlingar, istället för effektiv produktion. 86  

  

3.3.7 Activity Based Budgeting 

Begreppet Activity Based Managemen, ABM, utvecklades av Kaplan och Cooper i mitten av 

1980-talet, som ett sätt att åstadkomma organisationsförbättringar och producera ökat värde. Det 

grundar sig på resonemanget att ett modernt företag, som en del av dess ekonomistyrning, 

behöver arbeta med att åskådliggöra samtliga kostnader som en aktivitet, produkt eller 

kundrelation medför, samt identifiera de viktigaste kostnadsdrivarna i dessa.  

 

Ur begreppet ABM har Activity Based Budgeting, ABB, utvecklats, som en modell för att använda 

budgeten på ett sätt som bättre åskådliggör den operativa verksamhetens kostnader.  Den 

traditionella budgeten har stark koppling till den strategiska verksamheten, medan ABB syftar till 

att koppla den operationella verksamheten till budgetarbetet. Modellen består av två steg the 

Operational Loop och the Financial Loop, vilka åskådliggörs i bild 3.4 nedan. 

 

                                                 
85 Anthony & Govindarajan., (Management Control Systems, 2003) s. 245 
86 Bergstrand, Ekonomisk Styrning (Studentlitteratur, Lund, 2003) s. 86 ff 
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Bild 3.4, Activity Based Budgeting modellen.87

 

Första steget i budgeteringsprocessen innebär att en budget över den operativa verksamheten 

sammanställs, utifrån användandet av kostnadsdrivare. Detta stärker medvetenheten kring 

företagets processer genom ABM-perspektivet, där kostnadsdrivarna för verksamheten är i fokus. 

Nästa steg är sedan att göra den finansiella budgeten utifrån den operationella budgeten. Därmed 

kan ABB ses som en utveckling av den traditionella budgeteringsprocessen där arbetet med att 

synliggöra företagets kostnader ses som det viktigaste.88  

 

 

 

                                                 
87 Hansen et al, Practice Developments in budgeting: An Overview and Research Perspective, (Journal of 
Management Accounting Research 2003).   
88 Hansen et al, Practice Developments in budgeting: An Overview and Research Perspective, (Journal of 
Management Accounting Research 2003). 
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3.4 Budgetlös styrning 
Vissa forskare och representanter för näringslivet argumenterar för att budgeten inte ska 

förändras eller kompletteras av andra styrverktyg, utan istället helt ersättas av dessa. I följande 

avsnitt presenteras ett par framträdande teorier kring budgetlös styrning. 

 

3.4.1 Jan Wallanders modell, BLÖS  
Jan Wallander tog över som VD för Handelsbanken i början av 1970-talet. Han kom då att 

revolutionera mot gängse filosofier om centraliserade organisationer, genom att omorganisera 

Handelsbanken. I sin starka övertygelse ansåg han, med de restriktioner för individens 

handlingsfrihet som denna medför, att Handelsbanken inte längre skulle arbeta med budget. Jan 

Wallander presenterade sina tankar kring detta i en bok som publicerades på 1990-talet, vilken 

fick stor uppmärksamhet i näringslivet. 
 

Wallanders modell kan sammanfattas i ett antal punkter:89

 

• En organisationsstruktur med decentraliserade resultatenheter får den anställde att känna 

delaktighet och möjlighet att påverka. 

 

• För att medarbetaren ska kunna fokusera på rätt saker krävs att ledningen tydligt visar vad 

som erfordras av denne. Det uppnås genom ett informationsflöde som ger översikt, med ett 

begränsat antal relevanta nyckeltal och diagram. 

 

• Verksamheten bör inte vara bunden till ett verksamhetsår. Istället är det flödet av de resultat 

som skapas just nu som är det väsentliga att påverka och analysera inför framtiden. 

 

• Informationssystemet bör presentera en översikt ofta för att möjliggöra löpande kontroll, detta 

för att kunna korrigera verksamheten så att målkongruens uppstår.  

 

                                                 
89 Wallander, Budgeten ett onödigt ont, (SNS Förlag 1994), s. 117ff. 
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• Allmänna omkostnader från diverse hjälpavdelningar, såsom forskning och utveckling, 

koncernledning samt IT, bör debiteras de olika divisionerna i företaget utifrån användandet. 

Priset för tjänsterna bör i största möjliga utsträckning efterlikna priset i en marknadssituation. 

 

3.4.2. Beyond Budgeting – modellen 
En arbetsgrupp, kallad The Beyond Budgeting Round Table (BBRT), har arbetat med ett 

alternativ till budgetstyrning sedan 1998. Projektledarna och forskarna, Jeremy Hope och Robin 

Fraser, anser att en organisation som önskar sluta budgetera också måste anta ett helt nytt 

tankesätt.   

 

Deras grundtankar är: 90

 

• Budgetlös styrning ska generera ett kontinuerligt värdeskapande, som syftar till att slå 

konkurrenter och inte på förhand uppsatta mål. 

• Fokus ska inte läggas på kostnaders relativa utveckling gentemot föregående år, så länge de 

tillför ett värde. 

• Ledningen måste kontinuerligt anpassa och diskutera företagets strategi utifrån omvärldens 

förändrade krav och förutsättningar.  

• Prognoser ska användas för att styra strategin och inte till att mäta prestationer. De ska inte 

heller fokusera på kalenderår, utan vara rullande.  

 

3.4.3 Jürgen Daums och André de Waals tolv principer 
Jürgen Daum representerar näringslivet, då han är managementkonsult, och André de Waal är 

professor i Strategic Management vid Maastricht School of Management. De båda har, med 

utgångspunkt i den pågående debatten kring budgetlös styrning samt Hope och Frasers tankar, 

utformat tolv principer som företag bör uppfylla för att kunna styra utan budget. 

Huvudargumentet till varför de anser att företag bör upphöra att använda budget som 

huvudsakligt styrverktyg, är att budgeten låser företaget och dess chefer till att handla inom 

ramarna för något som förra året var verklighet.  
                                                 
90 Hope & Fraser., Beyond Budgeting – building a new management model for the information age (Management 
Accounting: Magazine, 1999) 
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De Waal och Daum talar om tolv principer, varav de sex första syftar till att skapa en flexibel 

organisation och de resterande sex till att skapa ledningsprocesser som främjar den flexibla 

organisationen: 

 

• Skapa ett klimat som värderar prestationer utifrån en konkurrensansats, istället för enligt 

rent interna kriterier. Personalen ansvarar för att nå konkurrenskraftiga resultat och inte 

för att nå upp till förutbestämda mål.  

 

• Motivera anställda genom att erbjuda utmaningar, ansvar, klara värden som riktlinjer 

istället för orders, samt delade belöningar i kombination med stöttande ledarskap som 

uppmuntrar ett visst risktagande. 

 

• Ge operativa chefer ansvaret att besluta och påverka prestationer. Medarbetarna ansvarar 

själva för såväl korta som mediumlånga mål. 

 

• Ge operativa chefer möjligheten till handlingsfrihet, genom att minimera 

resursbegränsningar. Använd istället exempelvis en kostnads- intäktskvot. Cheferna bör 

fördela resurser till dem som behöver dem just då, istället för genom på förhand bestämda 

investeringsbudgetar. 

 

• Organisera företaget kring kundorienterade team som är ansvariga för lönsamma 

kundrelationer, inte enbart funktioner och avdelningar som ansvarar för att möta budget. 

En nätverksorganisation bör växa fram där var och en bör fokusera på det den kan bäst. 

En sådan organisationsstruktur anpassar sig snabbt efter såväl kundens behov som hot och 

möjligheter på marknaden. 

 

• Decentralisera enheterna så att de blir självständiga. Hierarkiska beslut ska bara tas då det 

berör alla enheter. Använd transparenta och öppna informationssystem som 

tillhandahåller information genom hela organisationen. 
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För att denna arbets- och ledningskultur ska bli verklighet krävs implementering av ett antal nya 

processer, för att hantera prestationer vilket de sex sista principerna handlar om. 

 

• Mål ska sättas utifrån ett benchmarking-perspektiv, vilket innebär att konkurrenters 

prestationer och inte interna faktorer ska bestämma målen. Det får chefer att fokusera på 

att möta konkurrensen, inte budgeten. Målen anpassas kontinuerligt utifrån 

konkurrenternas prestationer och marknadens utveckling. Cheferna är delaktiga i 

skapande av målen, vilket har en starkt motiverande effekt.  

 

• Belöningar ska baseras på teamens framgång. Det grundar sig i att ingen individ på egen 

hand kan uppnå organisationens mål. Att belöna på individuell nivå skapar osämja, svag 

tillit och leder till dåliga prestationer.  

 

• Strategisk planering ska inte utföras centralt som en årlig engångsaktivitet, utan som en 

kontinuerlig och dynamisk process. Prognoser ska göras varje kvartal och de bör sträcka 

sig ungefär sex månader framåt i tiden. Ingen hänsyn ska tas till kalenderåret och 

prognosen ska inte ligga till grund för belöning.  

 

• Resursutnyttjande ska baseras på intern tillgång och internpriser, inte på fastslagna 

allokeringar enligt budget. Det möjliggör att chefer snabbt kan reagera på hot eller 

möjligheter. Internprissättning av centrala tjänster, exempelvis IT och administration, gör 

att enheterna själva kan avgöra hur mycket de vill köpa internt alternativt köpa externt. 

 

• Koordinering mellan organisationens enheter ska ske genom en marknadsmekanism i 

form av internprissättning. 

 

• Snabb information ska ges i form av olika mätbara variabler. Informationen ska vara 

tillgänglig för alla som behöver den och ge möjligheten för samtliga i organisationen att 
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jämföra prestationer med sina kollegor. Dessutom ger det ledningen möjlighet att 

övervaka utvecklingen och skapa utmaningar för sina medarbetare.91  

 

3.4.4 Grundsatserna i teorierna om budgetlös styrning 

Decentralisering och profit centers är nyckelord i de olika teorierna och därmed ska besluten tas 

närmast kunden och av dem som har störst kännedom.92 Några av de fördelar ett sådant arbetssätt 

medför, är enligt  ekonomistyrningslitteraturen följande: 

 

• Kvaliteten i beslut blir ofta högre då dessa tas av personer nära den verksamhet vilket 

beslutet rör. Detta resulterar i att medvetenheten om vikten av vinst ökar inom enheten då 

ansvaret ökar, vilket resulterar i att enhetschefen konstant söker sätt att förbättra 

lönsamheten i sitt profit center.  

 

• Beslut tas snabbare, då handlingsfriheten för den enskilda enheten ökar och ledningen 

därmed inte behöver konsulteras. 

 

Men en organisering utifrån profit centers riskerar också att medföra nackdelar, av vilka några 

beskrivs nedan: 

  

• Kvaliteten i vissa beslut på enhetsnivå kan försämras och inte vara optimala för helheten, 

på grund av att företagsledningen är bättre informerade på en övergripande nivå än en 

enhetschef.  

 

• Det kan läggas för stor vikt vid kortsiktig lönsamhet inom en enhet med resultatansvar. 

Kostnader för exempelvis forskning och utveckling, utbildning och underhåll kan minskas 
                                                 
91 Daum, Beyond Budgeting: A Model for Performance Management and Controlling in the 21st Century?, 
(Controlling & Finance, 2002)  
De Waal, Insights from practice – is your organisation ready for beyond budgeting?, (Measuring Business 
Excellence, 2005) 
92 Hope & fraser., I stället för budget, (Liber ekonomi, 2004), s. 183ff 
   Wallander, Budgeten ett onödigt ont, (SNS Förlag, 1994), s. 82ff 
   Daum, Beyond Budgeting: A Model for Performance Management and Controlling in the 21st        
   Century?, (Controlling & Finance, 2002) 
   De Waal André A., insights from practice – is your organisation ready for beyond budgeting?, (Measuring     
   Business Excellence, 2005) 
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mer än vad som är förenligt med företagets bästa på lång sikt i strävan att visa god 

lönsamhet.93  

 

I enlighet med den decentraliserade filosofin tas även beslut rörande löpande investeringsbeslut 

av medarbetaren närmast kunden, så länge beslutet är inom ramen för nyckeltalen Alltså fungerar 

relationstalen som budgetens självreglerande kontrollfunktion, med den skillnaden att de ger mer 

utrymme och flexibilitet eftersom cheferna själva väljer hur deras resurser ska disponeras.94  

Detta resulterar i att ledningens roll marginaliseras till att i viss mån understödja samordning 

inom företaget, inte att direkt styra företagets enskilda beslut. Samordning av olika aktiviteter är 

inte förutbestämt av ledningen eller fastslaget i någon plan. Istället är det upp till medarbetaren 

själv att ta initiativ till samordning utifrån kundkrav eller i enighet med periodiska 

överenskommelser.95

 

Den interna konkurrensen inom företaget fyller en annan mycket viktig funktion, då det leder till 

att anställda kontinuerligt höjer sin ambitionsnivå. Detta resulterar i en ständig strävan efter att 

skapa en långvarig konkurrensfördel gentemot konkurrenterna på marknaden och det är även 

utifrån denna konkurrenssituation som utvärderingen sker. Vidare ska målet sättas på årligen 

internt förhandlad basis, grundad på en maximering av den kort- och långsiktiga potentialen 

gällande prestationen. Målen sätts ej utifrån ett på förväg fast prestationskontrakt. Det är 

dessutom oerhört viktigt att det ambitiösa målet som sätts inte sedan ligger till grund för 

prestationsmätning. När målet väl är satt finns det en mycket liten mening med 

prestationsförhandling då utvärderingen ej sker gentemot målen, utan snarare gentemot 

konkurrensmåtten i form av olika nyckeltal. Detta kan åskådliggöras genom exempelvis 

rankinglistor.96

 

Vidare är författarna rörande överens om att budgetlös styrning ökar flexibiliteten i företaget och 

därmed kan företaget lättare möta förändringar i omvärlden. Flexibiliteten förstärks även genom 

att företaget inte längre fokuserar på kalenderåret, vilket annars enkom begränsar. Istället är det 

                                                 
93 Anthony & Govindarajan, Management Control Systems, (The Mc Graw-Hill/Irwin, 2003) s. 208f 
94 Hope & Fraser., I stället för budget, (Liber ekonomi, 2004), s. 113f 
95 Hope & Fraser., I stället för budget, (Liber ekonomi, 2004), s. 46 ff 
96 Hope & Fraser, I stället för budget, (SNS Förlag, 2004), s. 98ff 
   Wallander, Budgeten ett onödigt ont, (SNS Förlag, 1994), s. 101ff 
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flödet av de resultat som skapas just nu som är det väsentliga att påverka och analysera inför 

framtiden.97

 

Dock finns en skillnad i synen på prognoser. Wallander anser att prognoser visserligen kan 

fungera som ett hjälpmedel, men han förespråkar dem inte i samma utsträckning som Hope och 

Fraser. Wallanders kritik mot prognoser grundar sig i att de ofta framhålls som ett sätt att bedöma 

prestationens faktiska värde, jämfört med det prognostiserade. Dock kan nyttan med prognoser 

över resultatet enligt Wallander ifrågasättas. Det är föga troligt att prognosen ligger till grund för 

det faktiska handlandet, utan snarare finns det i företaget en grundläggande strävan efter att 

åstadkomma ett så bra resultat som möjligt i varje given situation.98 Kritiken kan dock vägas mot 

att en prognos i övrig ekonomistyrningslitteratur endast avses att användas för planering och inte 

för uppföljning.99 Hope och Fraser, Daum och De Waal däremot, anser att prognoser fyller ett 

viktigt syfte i att samordna strategin för företaget. Vidare kan prognosen även användas för att 

knytas till målen företaget sätter upp. Inte för att utvärdering ska kunna ske, utan snarare för att 

skapa synergier och målkongruens. De ska inte heller fokusera på kalenderår, utan vara 

rullande.100

  

Vidare är Wallander den enda som uttalat har en åsikt om allmänna omkostnader, från diverse 

hjälpavdelningar såsom forskning utveckling, koncernledning och IT. Wallander anser att de bör 

belasta de olika divisionerna i företaget utifrån användandet. Priset för tjänsterna bör i största 

möjliga utsträckning efterlikna priset i en marknadssituation även om betalningen för tjänsten, 

enligt Wallander, i första hand bör täcka kostnaderna.101

 

                                                 
97 Hope & Fraser, I stället för budget, (Liber ekonomi, 2004), s. 107f 
  Wallander, Budgeten ett onödigt ont, (Liber ekonomi, 1994), s. 84ff 
98 Wallander, Budgeten ett onödigt ont, (SNS Förlag, 1994), s. 106f 
99 Bergstrand, Ekonomisk Styrning, (Studentlitteratur, Lund, 2003), s. 129 
    Anthony & Govindarajan., Management Control Systems, (The Mc Graw-Hill/Irwin, 2003), s. 410 
100 Daum, Beyond Budgeting: A Model for Performance Management and Controlling in the 21st        
   Century?, (Controlling & Finance, 2002) 
   De Waal, insights from practice – is your organisation ready for beyond budgeting?, (Measuring     
   Business Excellence, 2005) 
   Hope & Fraser., Beyond Budgeting, (Strategic Finance, 1999) 
101 Wallander Jan, Budgeten ett onödigt ont, 1994, s. 117 - 118 
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Figur 3.5, egen tolkning utifrån modell enligt Hope och Fraser samt uppsatsen ”Budgetens vara 
eller icke-vara”.  
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4 Empiri 
Den empiri som presenteras i kapitlet åskådligörs i matrisform i bilaga 1.3. 

 
4.1 Ahlsell 
 

”En central komponent är att våga bryta mönster, vara lite riskbenägen. Ledningen 
måste våga tappa kontrollen. Förutsättningarna för att avskaffa budget bör finnas i 
alla branscher”  

 

Omsättning: 17 miljarder SEK 

Antal anställda: 4000  

 

Ahlsell erbjuder professionella användare en effektiv handel av varor och kringtjänster inom 

produktområdena VVS, El, Verktyg & Maskiner samt Kyl.  

 

Gunnar Haglund har arbetat på Ahlsell sedan 1986 och är nu vice VD och ekonomichef. 

 

4.1.1 Företagets organisationsstruktur och ekonomistyrning 
Ahlsell är uppdelat i fyra regioner, med vardera en regionchef. Varje region innehåller flera 

distrikt och under dessa finns försäljningschefer, vilka ansvarar för ett specifikt sortiment och har 

en säljkår till sitt förfogande.  

 

1995 slutade Ahlsell att använda budget och istället började företaget att centralisera logistiken. 

Tidigare hade varje regionlager haft egna inköpare och administration. Den rådande konjunkturen 

tvingade Ahlsell att se över sina kostnader och lägga ner de regionala etableringarna. Istället 

upprättade företaget en säljkår vid hämtlagren, som gavs resultatansvar, och decentraliserade sin 

organisation. 

 

4.1.2 Motiv till att upphöra med "traditionellt budgetanvändande" 

Ahlsell kände att de inte hade behov av budget, på grund av att dess enda syften är att förutse 

händelser samt att öka ledningens kontroll. Haglund och dåvarande VD hade läst Wallanders bok 
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om Handelsbanken och tagit intryck från den. 

 

Haglund anser att om företaget vill ha decentralisering och självstyrande enheter utgör budgeten 

bara ett hinder.  Anledningen är att budgeten förblindar och avsaknaden av den resulterar i att de 

anställda inte känner samma trygghet och därmed reagerar snabbare gentemot marknadens krav 

och förändringar. Vidare tar budgeten mycket tid från nyckelpersoner, framförallt på hösten då 

Ahlsell har som mest att göra. 

 

Istället för budget beslutade Ahlsell att fokusera på en rad nyckeltal. Företaget kom fram till att 

det bästa var att bara ta bort budgeten, vilket skedde hösten 1995 och tre månader senare 

användes den inte alls. Det största motståndet kom från mellancheferna, som upplevde att de 

tappade kontrollen. 

 

4.1.3 Framtagning och användning av prognoser 
Ahlsell använder inte prognoser i sin styrning, utan enkom för att kommunicera relevant 

information till ägarna utifrån ett treårsperspektiv. Istället görs övergripande trendberäkningar 

utifrån information från fältet, för att känna av marknaden. Prognoser används. Däremot gör 

Ahlsell en treårsplan på koncernnivå som resulterar i vad som ska prioriteras under den aktuella 

perioden.  

 

4.1.4 Uppföljning av utfall 
Ahlsell använder rankinglistor, där enheterna jämförs internt samt mot sin egen historik. Detta 

kan göras ända ner på lägsta lokalnivå, vilket gör att tävlingsmomentet blir påtagligt. Enligt 

Haglund har Ahlsell en stor fördel i att det inom företaget finns många jämförbara enheter.  

 

I jämförelsen av enheterna tittar Ahlsell på en rad nyckeltal, bland annat bruttovinst/lönekronor, 

lageromsättningshastighet samt return on sales (ROS), av vilka det sistnämnda anses viktigast. 

Vad detta mått bör ligga på är dock helt ointressant när enheter jämförs med varandra, istället är 

deras relativa positioner det centrala. 
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Varje månad görs bokslut. Informationen från enheterna läggs in koncernrapporteringssystemet 

vilket innebär att Haglund ser siffrorna direkt, utan påverkan från mellanled. Det syftar till att ge 

snabb och korrekt information. Systemet möjliggör också för Ahlsell att mäta varje kunds köp på 

enhetsnivå.  

 

4.1.5 Resursfördelning  
Huvudkontoret styr väldigt lite av resursfördelningen, exempelvis tas nästan inga beslut centralt 

angående anställningar och investeringar. Istället är det i stor utsträckning nyckeltal, såsom ROS, 

som reglerar de olika enheternas investeringsutrymme. Med andra ord styr intäkterna hur stora 

kostnaderna kan vara. Detta medför att variationer i investeringsmängden kan uppstå mellan de 

olika enheterna, samt i hur investeringarna prioriteras och genomförs. Resultatenheterna kan dock 

endast ta beslut om investeringar upp till en viss nivå, sedan krävs sanktionering av 

distriktschefen. Dessa nivåer är dock, enligt Haglund, väl tilltagna. Förfarandet gör att viss 

kontroll över verksamheterna upprätthålls och förhindrar att enskilda medarbetare tar alltför stora 

och riskfyllda beslut. 

 

4.1.6 Samordning av processer, flöden och medel 
Ingen internhandel mellan enheterna sker inom Ahlsell då respektive enhet äger sin egen 

kundkategori. Istället samordnas alla processer och flöden genom centrallagret. Det kunden 

efterfrågar ska således finnas på centrallagret och internprissättningen sker till inköpspris. Inget 

vinstpålägg används, då detta enligt Haglund riskerar att leda till att enheterna köper externt. 

 

4.1.7 Fördelning av ansvar inom verksamheten 
Det som mäts är bara det som cheferna kan påverka då enheterna är profit centers. Allmänna 

omkostnader fördelas alltså inte, utan bärs istället av centrallager och huvudkontoret. 

 

4.1.8 Företagets arbete med att motivera sina anställda att prestera 
De anställda motiveras främst genom självbestämmande och delaktighet. Ahlsell har något de 

kallar Upptäcktsresan, vilket innebär att den anställde utmanar sig själv och därmed utvecklas. På 

varje enhet finns en pärm som innehåller exempelvis säljstrategier och beskrivning av hur 
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kundenkäter görs. Utvecklingen ska ske i form av överenskommelse mellan chefen och 

medarbetaren och ska resultera i en konkret skriftlig plan. Huvudkontoret kontrollerar inte arbetet 

med planerna, men de ska finnas. Haglund menar att detta arbetssätt gör att de anställda 

motiveras, samt hela tiden stimuleras att lära sig nya saker. 

 

Det finns inga ekonomiska incitament för den enskilde medarbetaren. Endast cheferna får 

monetära belöningar, vilka är kopplade till nyckeltalen. Det är ett generellt bonusprogram där 

utveckling belönas baserat på av ledningen fastslagna mål. Belöningen faller endast ut på chefens 

eget ansvarsområde och kan aldrig vara kollektiv. 

 

4.1.9 Kommunikation av verksamhetens mål i organisationen 
Strategin kommuniceras via intranätet samt genom möten. Framförallt är det affärsidén, visionen 

och vissa styrda mål som förmedlas. 

 

4.2 Alfa Laval 
 

"Vi hinner inte göra budget varje kvartal, man har ju redan gjort tre kvartal så det är 

bara ett som är okänt vilket gör att man inte måste jobba så mycket i varje process 

(..) det nya sättet har absolut snabbat upp processen" 

 

Omsättning: 16 Miljarder SEK 

Antal anställda: 9 524  

 

Alfa Laval har produkter och system inom separering, värmeväxling och flödesteknik. En 

världsomspännande organisation i nästan 100 länder. 

  

Madeleine Eneström är controller i Lund för divisionen Process Industri. Madeleine har arbetat 

på Alfa Laval i tolv år.  
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4.2.1 Företagets organisationsstruktur och ekonomistyrning  
Alfa Lavals organisation består av två divisioner och två funktioner, vilka sträcker sig globalt och 

därmed gör företaget till en matrisorganisation. Inom divisionerna finns ett flertal segment.  

 

Alfa Lavals ekonomistyrningssystem på koncernnivå bygger på månatliga resultaträkningar som 

alla enheter presenterar. Utifrån dessa beräknas ett antal nyckeltal, vilka hjälper ledningen att 

kontrollera hur det går för företaget.  

 

4.2.2 Motiv till att upphöra med "traditionellt budgetanvändande" 

Övergången från budgetarbetet var en långsam process som påbörjades kring 1996 och fem år 

senare arbetade koncernen med både budget och rullande prognoser. År 2002 upphörde Alfa 

Laval helt att arbeta med budget. Anledningen var framförallt en reaktion mot att budgeten 

snabbt blev ett inaktuellt verktyg. Tidigare använde Alfa Laval en budget för varje kalenderår, 

som sattes i september och sedan följdes upp varje månad. Detta upplevdes dock som väldigt 

kortsiktigt och oflexibelt. Den stora fördelen numera är att säsongsvariationer och trender mycket 

tydligare kan utrönas.  

     

4.2.3 Användning och framtagning av prognoser 
Alfa Laval gör rullande tolvmånadersprognoser varje kvartal, med högst precisionskrav på de 

kommande tre månaderna. För de resterande tre kvartalen uppskattas endast generella värden, då 

det är det nästkommande kvartalet samt värdena om tolv månader som är mest intressanta. 

 

Avdelningscheferna gör prognoser ända ner på konto- eller summanivå, utifrån 20 stycken i 

förväg definierade summanivåer. Dessa innebär att ansvarig chef inte behöver definiera om det 

exempelvis är utlands- eller inlandsresa, traktamente eller tjänstebil utan bara att det är 

resekostnader.  
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4.2.4 Uppföljning av utfall 
Varje månad följs utfallet upp och jämförelser sker mot den egna enhetens tidigare utfall. 

Eftersom de olika enheterna har så olika verksamhet och förutsättningar görs ingen intern 

benchmarking..  

 

4.2.5 Resursfördelning 
Initialt gör alla enheter sina strategier utifrån koncernledningens riktlinjer. Utifrån strategierna 

sätts ramar för kostnader och mål för relevanta nyckeltal. De kostnader som enheten beräknas 

förbruka måste förankras hos närmaste chef. Skillnaden, jämfört med när företaget använde 

budget, är att det inte längre är låst vilka resurser som kan användas. När exempelvis nästa 

prognos görs kan uppskattningar ändras och därmed ökas flexibiliteten.  

 

4.2.6 Samordning av processer, flöden och medel 
De olika avdelningarnas prognoser aggregeras till resultaträkningar för varje segment. Dessa 

sammanställs i sin tur för varje division och kommuniceras upp till ledningsnivå. Ledningen 

studerar sedan prognoserna på en totalnivå för hela koncernen vilket ger dem möjlighet att 

samordna verksamheten. 

  

Fabrikerna säljer produkter till segmenten genom ett självkostnadsbaserat internpris. 

Internprissättningen är en komplicerad och omfattande process. Utifrån prognoser på inköpspriser 

av råmaterial och lönepriser samt information om vad varje segment förväntas sälja under det 

kommande året sätts internpriser som ligger fast hela året.  

  

4.2.7 Fördelning av ansvar inom verksamheten 
Samtliga enheter inom verksamheten är profit centers. Respektive chef är därmed ansvarig för att 

leverera ett resultat i enlighet med prognosen. Hur chefen väljer att göra det, exempelvis genom 

att lägga resurser på annonskampanjer eller anställa fler, är upp till denne. Om ytterligare resurser 

erfordras efter att prognos godkänts har chefen visst mandat att fatta beslut kring ytterligare 

resursförbrukning, beroende på hur stor kostnaden är. Allmänna omkostnader däremot, fördelas 

utifrån användning ut på segmentnivå. 
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4.2.8 Företagets arbete med att motivera sina anställda att prestera 

Chefer belönas utifrån hur exakt deras prognos överensstämmer med utfallet. Belöning av de som 

inte ansvarar för en prognos sker genom uppföljning av hur denne har hanterat sitt ansvar. Även 

en form av kvalitetsuppföljning sker, med fokus på medarbetarens personliga utveckling samt hur 

dennes arbetsuppgifter har utvecklats. Även andra exempel på individuella monetära belöningar 

finns, exempelvis har segmentcheferna bonus på sitt segments försäljning.  

 

Alfa Laval tillämpar olika former av kollektiv belöning. Eneström nämner ett exempel där alla 

medarbetare vars avdelning på en fabrik uppnått 95 procent av sitt mål fick belöning. Det är olika 

om alla eller bara en belönas inom olika delar av verksamheten på Alfa Laval. De använder sig 

även av olika former av icke-monetära belöningsverktyg som tävlingar och utnämningar.  

 

4.2.9 Kommunikation av verksamhetens mål i organisationen 
Vid den årliga målkonferensen, som arrangeras för samtliga medarbetare, kommuniceras mål och 

strategier. Koncernledningen förmedlar mål och strategier för Alfa Laval genom ett instrument de 

kallar Växellådan. Denna har sex växlar, vilka symboliserar de aktuella fokusområdena enligt 

koncernledningen. Vid de här tillfällena presenteras även nyckeltal för såväl andra delar av 

koncernen som för konkurrenter. Målen kommuniceras även med broschyrer där visioner och 

aktuella strategier finns nerskrivna.  

 

4.3 Atlas Copco 
 

 
”Kan man styra hela koncernen utan budget kan man styra avdelningen” 

 
 
Omsättning: 53 miljarder SEK 

Antal anställda: 27 000 

 
Atlas Copco är en global verkstadsgrupp med huvudkontor i Stockholm. Gruppen, som 

grundades redan 1873, tillverkar idag produkter i 14 länder på fyra kontinenter. 
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Anders Björkdahl har arbetat på Atlas Copco i 30 år, varav de senaste 15 åren i en central roll. 

Björkdahl arbetar som koncerncontroller och rapporterar till koncernens CFO. 

 

4.3.1 Företagets organisationsstruktur och ekonomistyrning 
Atlas Copco har en decentraliserad organisation där divisionerna har fullt ansvar för sina egna 

affärer. Utanför organisationen finns även en legal struktur som beskriver ägandet. Den finns 

framförallt av skatte- och finansierings skäl. 
 

Enligt Björkdahl finns en stark ekonomistyrningsstruktur där planeringsprocesser utgör en 

väsentlig del, med rullande kvartalsprognoser samt en kompletterande treårsplan. Den sistnämnda 

följs upp med ett styrkort, vilket ej kan benämnas som balanserat då Atlas Copco huvudsakligen 

mäter det finansiella perspektivet. 

 

Prognoserna används för att se hur enheterna ligger till jämfört med målen och de rapporteras in 

centralt för att ta fram standardiserade styrkort. Styrkorten finns på alla nivåer i företaget men 

görs ej tillgängliga på exempelvis intranätet. Det är i första hand till för styrelsen i de lokala 

bolagen och divisionerna och fyller framförallt en funktion för att åskådliggöra strategin. 

 

4.3.2 Motiv till att upphöra med "traditionellt budgetanvändande" 

Atlas Copco lämnade budgetarbetat på grund av att det tog för mycket tid, i kombination med att 

företaget fick ut för lite värde. Dessutom ändrades förutsättningarna fort, vilket gjorde att den 

väldigt detaljerade budgeten lika fort blev inaktuell. 

 

Atlas Copco avvecklade budgeten kring 1997. Då togs även beslutet att öka flexibiliteten, att inte 

bara stirra sig blind på kalenderåren utan istället, genom rullande prognoser, koppla ihop ett 

längre och ett kortare perspektiv. Avvecklandet av budgeten gick ganska snabbt, även om ett 

visst motstånd möttes under en kortare period. Det enda undantaget, då budget kan användas, är 

vid vissa projekt eller aktiviteter. 
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4.3.3 Framtagning och användning av prognoser 
Atlas Copco gör planer som löper på tre år, vilket de lägger ner en hel del resurser på. Dock 

poängterar Björkdahl att det inte är lika mycket som vid budgetarbetet.  

Processen går till så att ledningen: 

• Sätter goal för verksamheten, på tre till fem års sikt, med nyckeltal.  

• Bestämmer ett target för varje år inom planen (exempelvis åtta procent tillväxt eller 

femton procent i operativ marginal) 

• Ställer krav på att aktiviteter genomförs för att säkerställa att target nås. 

 

Dessutom görs rullande prognoser varje kvartal, vilka sträcker sig tolv månader framåt. Syftet 

med dessa är att synliggöra hur Atlas Copco ligger till i förhållande till sitt target. För att 

illustrera detta grafiskt används ett styrkort. Det som är intresserant är inte att förklara utfallet, 

utan snarare att diskutera vilka åtgärder som ska vidtas för att komma på rätt kurs mot target. 

Detaljnivån på prognoserna är att man ser till vissa nyckeltal, dock är arbetat med att ta fram 

nyckeltalen mer detaljerade än kravet på rapporteringsnivån. Oftast ligger target och goal fast, 

såvida inte målet uppnås tidigare eller marknadssituationen förändras radikalt. 

 

Prognoserna görs bottom up och diskuteras med ledningen, men målen sätts top down utan att 

dikteras, snarare diskuteras de utifrån bland annat prognoserna. Dock säger Björkdahl att 

diskussionerna ibland mynnar ut i att ledningen skruvar åt målen en aning. 

 

4.3.4 Uppföljning av utfall 
Uppföljning gentemot målen sker huvudsakligen kvartalsvis. Resultaten jämförs framförallt 

internt och dessutom har enheterna sitt eget mål, som följs upp jämfört med föregående år. Enligt 

Björkdahl görs benchmarking framförallt när target sätts, i form av att målen tänjs lite för att 

uppnå en balans och likvärdig situation mellan enheterna. Den aktiva uppföljningen av 

divisionerna sker på varje affärsområde, där de har en affärsområdescontroller som följer upp 

olika typer av information. Kostnaderna i enheterna följs upp på relativt detaljerad nivå. Dock ser 

Björkdahl inte detta som en nödvändighet för att koncernen ska kunna ha kontroll över alla 

kostnadsställen.  
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4.3.5 Resursfördelning 
Planeringsprocessen är både top down och bottom up. Investeringarna är målstyrda, genom att det 

utifrån målen är upp till divisionen att nå dem inom etiskt korrekta och rimliga ramar. Alltså styr 

koncernen inte varje enskild investering i detalj utan de är självreglerande. 

 

4.3.6 Samordning av processer, flöden och medel 
Atlas Copco samordnar inköp över divisionsgränserna för exempelvis vissa omkostnader. 

Företaget har även centrala funktioner, i form av administration och IT, med centrala 

inköpskontrakt. Alla större leverantörer har kontrakt där de levererar Just-In-Time till 

produktionsenheten och försäljningsbolagen, vilka i sin tur sedan levererar direkt från 

distributionscentralen till kund.  

 

Internpriset är marknadsbaserat, vilket innebär självkostnad plus vinstpålägg. Internhandel är inte 

så vanligt förekommande inom Atlas Copco. Dock sker det inom vissa divisioner och då främst 

mellan dess produktbolag och försäljningsbolag.  

 

4.3.7 Fördelning av ansvar inom verksamheten 
Nästan alla enheter inom Atlas Copco är profit centers och samma försäljningssystem används 

både internt och externt gentemot kund. Allmänna omkostnader fördelas ut på enheterna utifrån 

användande och kan exempelvis röra sig om kostnader för fastigheter, IT, administration och så 

vidare.  

 

4.3.8 Företagets arbete med att motivera sina anställda att prestera 
Atlas Copco arbetar med både mjuka och hårda parametrar. Med mjuka menar Björkdahl att de 

anställda motiveras genom utvecklingssamtal, samt att de även har rätt till minst en veckas 

utbildning per år. Därtill finns även rörlig bonus, vilken är monetär och knuten till 

måluppfyllelsen. 

 

Vid övergivandet av budget var ett dilemma, hur långsiktig måluppfyllelse omsätts till årliga 

prestationskrav för bonus. Björkdahl tycker att lösningen har fungerat bra, i och med att 
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nyckeltalen och den långsiktiga måluppfyllelsen brutits ner i delmål för varje år. På större 

grupper sker belöningen på bolagsnivå kollektivt för alla medarbetare. Det kan röra sig om en 

produktionsenhet som presterat bra vilket kommer alla anställda till gagn. Nytt för i år är ett 

optionsprogram, som innefattar nästan samtliga chefer.  

 

4.3.9 Kommunikation av verksamhetens mål i organisationen 

Målen kommuniceras genom koncernens styrkort. Företaget arbetar med styrkortet för att 

åskådliggöra och kommunicera hur de ligger till relativt målen. Detta för att medarbetarna enkelt 

ska förstå vad som behöver förbättras. Styrkortet kan sitta på exempelvis anslagstavlan, dock i 

förenklad form. Beroende på var i organisationen medarbetaren befinner sig skiljer sig målen och 

mängden information. 

 

4.4 Bergman & Beving AB 
 

”Budget leder inte till samordning, det är någon teoretiker som har kommit på. Det 

är inte genom att titta på siffror som du samordnar och uppnår synergier, utan 

genom att känna den verksamhet som du verkar i” 

 

Omsättning: 4,6 miljarder SEK 

Antal anställda: 1700  

 

Bergman & Beving är en koncern som bedriver grossist- och återförsäljarverksamhet mot kunder 

inom bygg- och industrisektorn, på framförallt den nordiska marknaden, samt i Baltikum och 

Tyskland. Produkterna består av verktyg, industriförnödenheter och industrikomponenter. 

 

Mats Björkman är ekonomichef för koncernen. Han har arbetat i företaget i två sejourer, varav 

den senaste inleddes 2001. 
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4.4.1 Företagets organisationsstruktur och ekonomistyrning 
Bergman & Beving har historiskt en decentraliserad filosofi. Den yttrar sig i att företaget har en 

väldigt liten central koncernorganisation, endast tio personer, och istället lämnas ansvar för både 

med- och motgång på de olika koncernbolagen. Grunden i styrsystemet är hur verksamheten är 

organiserad, vilket den är utifrån produktområden. Koncernen består av fem olika 

produktområden inom grossistverksamheten, där varje område inkluderar ett antal koncernbolag, 

så kallade produktbolag. Återförsäljarverksamheten är samlad inom ett och samma område, som 

utgörs av flera marknadsbolag. Dessa produkt- och marknadsbolag är resultatenheter och varje 

bolag har en VD och en styrelse.  

 

Koncernen begär inte in någon budget från respektive produktområde. Den har istället ersatts av 

något som företaget kallar Måltavlan. Denna innehåller kvalitativa och kvantitativa mål, där den 

kvantitativa delen är den som främst ersatt budgeten. Måltavlan utgår från den kvalitativa delen, i 

form av en verksamhetsplan, där aktiviteter som är viktiga för den kommande perioden 

specificeras och bryts ner. Den kvantitativa delen fungerar sedan som en funktion av dessa 

aktiviteter genom att ekonomiska mål sätts upp, anpassade för att nå de kvalitativa. Istället för 

detaljer, innehåller Måltavlan nyckelmått inom sex parametrar; omsättning, täckningsgrad, 

kostnader, kundfordingar, leverantörsskulder och varulager. Varje koncernbolag sätter sina mål 

och processen kan se olika ut. De flesta utgår, enligt Björkman, från vad som varit och använder 

sig av kostnadsslag i sin egen planering, men de behöver ej rapportera in detta. 

 

4.4.2 Motiv till att upphöra med "traditionellt budgetanvändande" 

Bergman & Beving upphörde med användandet av en konsoliderad koncernbudget för mellan tio 

och femton år sedan. Björkman säger att anledningen var att ingen läste eller använde den och 

därför skapade den inget värde. Han anser att, eftersom budgeten är ett instrument som visar vad 

uppskattningar om framtiden, kan den snarare vara negativ än positiv då den inte visar sig 

stämma. Om verkligheten förändras finns inget att falla tillbaka på. Det gör det däremot med ett 

system som baseras på aktiviteter. 
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4.4.3 Framtagning och användning av prognoser 
Varje produktområde gör prognoser utifrån sin egen verksamhet, eftersom de känner den bäst. 

Dessa görs varje kvartal och löper till räkenskapsårets slut. Prognoserna levereras in i samband 

med kvartalsrapportering och gås igenom på styrelsemötet. Varje bolag har egna modeller för hur 

prognoser görs, endast ett gemensamt format för inrapportering finns. Detta format är samma 

som för Måltavlan, vilket innebär att det endast är omsättning, resultat och kapitalbindning som 

är väsentligt. Måltavlan utgör följaktligen den första prognosen. 

 

4.4.4 Uppföljning av utfall 
Företaget följer upp verksamheten på främst månadsbasis. Då jämförs utfallet främst med 

motsvarande period förra året. Anledningen är att det är tillväxt och förbättringar som är målet. 

Benchmarking mellan enheterna inom koncernen, på basis av olika nyckeltal, görs också. Någon 

benchmarking externt görs däremot ej. Enligt Björkman är detta främst på grund av att de 

nyckeltal som är intressanta inte är sådana som finns att hitta i konkurrenters årsredovisningar. 

Någon direkt uppföljning och jämförelse mot Måltavlan och efterföljande prognoser görs inte 

heller, dessa fyller i första hand ett planeringssyfte. 

 

4.4.5 Resursfördelning  
Inga resurser fördelas från koncernnivå, det görs av ekonomiavdelningarna på respektive 

koncernbolag. Från centralt håll begärs istället vissa mål in via Måltavlan, där balansen mellan 

kostnadsmålet och omsättningsmålet är det som används i styrningen. Styrelsen fattar beslut 

kring om relationen mellan dessa är rimliga, men är inte intresserade av om själva kostnaderna 

utgörs av personal, marknadsföring eller något annat.  

 

4.4.6 Samordning av processer, flöden och medel 
Internpriser, i form av marknadsmässiga sådana, används för transaktioner mellan enheterna i 

företaget. Även kvalitativa mått, främst hur väl en enhet ser till företaget som helhet istället för 

endast sin del, är ett sätt att skapa samordning och uppmuntra till samarbete. Björkman anser inte 

att användande av budget leder till samordning eller synergier. Det uppnås istället genom att 

känna sin verksamhet och kommunicera vissa mål och strategier. 
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4.4.7 Fördelning av ansvar inom verksamheten 
Ansvarsfördelningen i Bergman & Beving grundar sig på att alla enheter har resultatansvar. 

Deras resultat utvärderas främst utifrån måttet resultat genom rörelsekapital, R/RK. Björkman 

säger att detta är ett mycket centralt mått för Bergman & Beving, då företaget verkar i 

handelsbranschen och binder mycket kapital i kundfordringar och varulager. 

 

4.4.8 Företagets arbete med att motivera sina anställda att prestera 
Nyckelmedarbetare får bonus, som grundar sig på hur väl de lyckas inom tre mätbara områden; 

tillväxt i omsättning, tillväxt i resultat, samt lönsamhet (R/RK). Bonusen grundar sig inte på 

Måltavlan, utan på förbättringar jämfört med föregående år.  

 

Bonus är på individuell basis på respektive ansvarsområde och ges ej kollektivt. Kvalitativa 

kriterier vägs också in i bedömningen. Framförallt hur väl en enhet samordnar sin verksamhet 

med andra verksamheter inom koncernen, då det är viktigt att relationen mellan produktbolag och 

marknadsbolag fungerar. Ett konkret exempel är att flera enheter tillsammans kontaktar en 

storkund för en affär och därmed ser till helheten. 

 

4.4.9 Kommunikation av verksamhetens mål i organisationen 
Inom Bergman & Beving kommuniceras inga framåtriktade ekonomiska mål. Anledningen är att 

företaget är börsnoterat och väljer att inte ge prognoser till marknaden, och därför inte heller gör 

det internt. Aktivitetsmål kommuniceras genom verksamhetsplanen., medan långsiktiga mål och 

visioner förmedlas genom utbildningar och möten för medarbetarna. 
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4.5 Ericsson 
 

”...Vi vill utveckla bättre prognosverktyg, men dock inte ge exakta pekpinnar att så 
här gör ni, då det i princip kan vara bättre kvalitet på något som någon skrivit på en 
servett. När det trots allt är prognoser måste man ha en känsla för relationen till 
kunden och så vidare” 

 
Omsättning: 151,8 miljarder SEK 

Antal anställda: 56 055  

 

Ericsson är en ledande leverantör av telekomutrustning och närliggande tjänster till mobil- och 

fastnätsoperatörer över hela världen. Mer än 1 000 nät i över 140 länder använder Ericssons 

nätutrustning. 

 

Richard Smedberg har arbetat på Ericsson i över 20 år. Började med koncernredovisning, 

arbetade som ekonom på en affärsenhet. Ansvarar idag för koncernens finansiella modell, ur ett 

internt perspektiv. 

 

4.5.1 Företagets organisationsstruktur och ekonomistyrning 
Ericssons interna organisation kan liknas vid en matrisorganisation. Produktområdena är 

uppbyggda på sex affärsenheter, som samarbetar med varandra gentemot kunden. Marknaderna 

är uppdelade i marknadsenheter, vilka är 24 stycken till antalet. I Ericsson talas det inte så 

mycket om bolag internt trots att det finns ca 200 stycken och inte heller mäts bolagens utfall, 

vare sig vid planering eller i form av utfall. Istället är fokus internt alltid på operativa divisioner.  

 

Genom bolagens ekonomisystem går företaget mer och mer mot att ha ett enda gemensamt med 

SAP i botten. Detta används i bolag som motsvarar 95 procent av verksamheten. Det positiva är 

att allt är välstrukturerat, alla talar om samma sak världen över. Avvikelser syns och tvingar den 

aktuella enheten till något som kallas intern vinstvarning. Nackdelen är att när något ska ändras 

är det ett centralt beslut, vilket resulterar i viss tröghet.  

 

Vidare är måluppfyllelse genom nyckeltal en central komponent inom Ericson. Just målprocessen 

följs kontinuerligt upp med prognoser, vilka till viss del även ligger till grund för målen. 
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4.5.2. Motiv till att upphöra med "traditionellt budgetanvändande" 

Bytet från budget gjordes för fem år sedan och har skett gradvis. Framförallt för att 

organisationen ska bli mer flexibel och bättre kunna möta en föränderlig värld, med kunder som 

kontinuerligt ändrar sina preferenser. Dessutom är det, enligt Smedberg, viktigt att i ett så stort 

företag som Ericsson ha en enkel modell som ger hög transparens genom alla bolag.. 

 

4.5.3 Användning och framtagning av prognoser 
Prognosarbetet startar när ledningen sätter de finansiella ambitionerna för koncernen, utifrån 

signalerna på chefskonferensen. Därefter kommuniceras dessa till finansavdelningen, som sätter 

kraven givet förväntningar från koncernen totalt och utifrån styrelse och marknadens 

förväntningar.  

 

När målet sätts är det en top down process, där affärsenheten, utifrån sina krav från koncernen, 

ställer krav på marknadsenheten. Målet sätts generellt i tidsperspektivet ett kalenderår, dock kan 

marknads- och säljavdelningarna ha kortare mål, där fokus är kommande kvartal och 

kalenderårets slut. 

 

Den första prognosen sker vid årsbokslutet och går då från marknadsenheterna och uppåt. 

Prognoser görs sedan enligt plan, fyra gånger årligen. Dessa är inte rullande, utan sträcker sig 

enbart till årsskiftet. Huvudkontoret ställer inte krav på någon större grad av detaljer i prognoser 

från enheterna. Smedberg förklarar att det viktigaste inte är de egna kostnaderna, där enheten 

generellt sett själv har störst kontroll, utan istället intäkterna 

 

Målformuleringsprocessen är redan klar när prognosprocessen inleds, vilket Smedberg anser är 

negativt då detta öppnar upp för politiska inspel, ”har man spänt bågen till 100 på målet kommer 

det garanterat in en prognos på 85 igen och stör egentligen bara bilden”.  
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4.5.4 Uppföljning av utfall 
Uppföljning sker månadsvis i form av ett bokslut. Framförallt jämför Ericsson mot de satta 

målen, men även gentemot föregående år, samt mot den senaste prognosen. Primärt mäter 

Ericsson finansiella mål inom de flesta enheter. Några andra exempel på mått är leveranssäkerhet, 

samt hur kunder uppfattar Ericsson som varumärke och hur nöjda de är med företagets produkter. 

 

Detta resulterar i en intern jämförelse, baserad på 12 till 15 nyckeltal, mellan framförallt 

marknadsenheterna, då de är lättast att jämföra. En positiv effekt med att arbeta på detta sätt är, 

enligt Smedberg, att konkurrensen inom företaget ökar, vilket driver Ericsson framåt. Ericsson 

använder sig i viss mån av benchmarking även externt, vilket då sker på alla nivåer. Dock finns 

vissa svårigheter att hitta jämförbara enheter inom andra bolag. 

 

4.5.5 Resursfördelning  
Vid målprocessen för det kommande året inkluderas en planering av de resurser 

koncernledningen anser att de olika områdena bör ha. Därefter gör Ericsson prognoser löpande, 

för att se om planeringen motsvarar utfallet. Om så inte är fallet, ställs direkta krav på åtgärder 

för det aktuella området. Detta gäller såväl finansiella som icke-finansiella mål.  

 

4.5.6 Samordning av processer, flöden och medel 
All samordning styrs från koncernnivå och det finns liknande mallar och rapporter över hela 

världen. Detta för att förhindra begreppsförvirring och genom att ha standardiserad design kapas 

ledtider vilket spar resurser åt företaget. 

 

Ericsson använder internpriser som generellt bestäms utifrån marknadspriset. Dock påverkas 

dessa av vilket pris enheten väljer att sätta gentemot kunden. I vissa fall kan det på en marknad 

vara prioriterat att ta marknadsandelar, vilket görs genom exempelvis lägre försäljningspris. För 

att den marknadsenheten inte ska behöva bära hela kostnaden själv kan Ericsson då justera ner 

internpriset. 
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4.5.7 Fördelning av ansvar inom verksamheten 
I den operationella modellen är alla enheter resultatenheter. Rapportering från de interna bolagen 

sker till en marknadsenhet. Därmed har affärsenhetschefen resultatansvar, men indirekt även 

marknadsenhetschefen. 

 

En ytterliggare enhet är den funktionella, vilken har ett globalt ansvar och skär över alla 

dimensioner och alla bolag. Exempel på dess delar är marknadsföring, forskning och utveckling, 

samt IT. De funktionella enheterna är enbart kostnadsenheter, genom att de ej har någon 

försäljning.  

 

 4.5.8 Företagets arbete med att motivera sina anställda att prestera 

Ericsson har något de kallar för Aktiespararprogram, där en viss del av lönen går till aktier. 

Dessutom har alla anställda en rörlig lönedel som max kan bli åtta procent för medarbetarna. Den 

rörliga delen består till 50 procent av finansiella mål och 50 procent av icke finansiella mål. På 

chefsnivå kan dock den rörliga delen uppgå till max 40 procent av den fasta lönen.  

 

4.5.9 Kommunikation av verksamhetens mål i organisationen 
Strategin fastställs och kommuniceras på en chefskonferens med de 150 högsta cheferna i början 

av juni, där marknader och produktportföljen diskuteras. Det utmynnar i ett budskap som 

formuleras för den kommande tolvmånadersperioden.  

 

Alla enheter har en form av Balanced Scorecard. Ett sådant finns även på koncernnivå, men då 

kallas det snarare styrkort. Anledningen att Ericsson inte benämner det för ett balanserat styrkort 

är att, om det exempelvis är en enhet som är bra, men en annan enhet som går dåligt går det ej att 

addera ihop så det blir noll inom koncernen. På den finansiella sidan går det dock då summan av 

alla finansiella intäkter är koncernens. Styrkortet används framförallt till att kommunicera mål & 

strategier. 
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4.6 Handelsbanken 
 

”Ju färre prognoser, desto mer anpassningsbara för marknadens oförutsägbara 

händelser blir vi.” 

 

Omsättning: 26 Miljarder SEK 

Antal anställda: 9 956 

 

Handelsbanken är en svensk bank som levererar tjänster inom hela bankområdet och har en stark 

position på den svenska marknaden med 455 kontor.  

 

Lennart Francke har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv på Handelsbanken och är numera CFO. 

 

4.6.1 Företagets organisationsstruktur och ekonomistyrning 
Handelsbankens ekonomistyrningssystem bygger på nyckeltalet lönsamhet. Deras primära mål är 

att ha bättre lönsamhet än andra banker. Företaget tror inte på att sätta mål såsom att exempelvis 

minska kostnaderna med en viss procent, utan snarare att det bör vara en kontinuerlig strävan i 

vardagen.  
 

De använder inga andra styrmedel, som exempelvis Balanced Scorecard. Francke menar dock att 

de använder lite av filosofin bakom BSC, genom att fler faktorer för resultatmätning än rent 

finansiell information vägs in, exempelvis personalutveckling. Månadsvis sammanställer den 

centrala ekonomiavdelningen informationen.  

 

Handelsbankens organisationsstruktur baseras på ett decentraliserat arbetssätt. Detta infördes på 

1970-talet, i samband med att de övergav budgetarbetet. Filosofin bakom decentraliseringen 

bygger på idén att det är ute på kontoren som affärerna uppkommer, därför bör personalen där ha 

friheten att ta de beslut de anser vara bäst i varje enskild situation.  
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4.6.2 Motiv till att upphöra med "traditionellt budgetanvändande" 

Jan Wallander, VDn som tog beslutet om att sluta använda budget, ansåg att medarbetarna skulle 

agera självständigt. Det finns en motsättning mellan att delegera beslutsrätt och samtidigt sätta en 

budget som medarbetarna tvingas följa, eftersom denna kanske inte medger att medarbetaren kan 

göra det som ter sig riktigt i varje unik situation.  

 

Den formella processen att decentralisera var klar väldigt snabbt, efter cirka två år. I slutet av 

1972 arbetade alla regionbanker efter Jan Wallanders modell. Innan kulturen var fullt genomförd 

på alla nivåer hade det dock gått tio år. 

 

4.6.3 Användning och framtagning av prognoser 
Handelsbanken gör inga prognoser. Detta förklaras med svårigheten att förutspå antalet affärer 

som kommer att göras och därför finns ingen användning av prognos eller budget. Det bästa 

sättet att göra affärer är inte att försöka förutse hur de ska göras, utan att träffa kunderna och 

lyssna på dem. Det är lättare ju mer förutsättningslöst det är, hävdar Francke.  

 

4.6.4 Uppföljning av utfall 
Det som rapporteras varje månad är kostnads/intäkts talet, K/I. Metodiken handlar om att jämföra 

hur utfallet står sig mot föregående år och även att benchmarka på bredden mot jämförbara 

enheter. Jämförelserna ska även helst göras med enheter utanför banken, om möjlighet finns. 

Räntabilitet mäts på regionbanksnivå och på centrala affärsenheter. De har valt, av enkelhetsskäl, 

att inte fördela kapitalet på alla bankkontor och gör därför inte reguljära mätningar av räntabilitet 

på varje enskilt kontor.  

 

4.6.5 Resursfördelning  
För att kunna fördela resurser krävs inte en plan, utan där det finns behov ska det finnas resurser, 

hävdar Francke. Kontorschefen bemannar exempelvis själv kontoret med det antal medarbetare 

som denne anser nödvändigt. Dock finns vissa restriktioner när det gäller resursanvändning, 
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exempelvis är det inte tillåtet att bygga om ett lokalkontor för ett antal miljoner utan tillstånd från 

regionkontoret.   

 

4.6.6 Samordning av processer, flöden och medel 
Lennart Francke medger att Handelsbankens strävan att låta alla enheter fungera så självständigt 

som möjligt utsätter dem för risken för suboptimering. Han tror dock att samma problem uppstår 

i centraliserade organisationer, eftersom det pågår mycket spel kring budgetprocesser. Företagets 

internprissättningssystem är garantin för att inte suboptimering ska uppstå.  

 

Mycket resurser läggs ner på att få korrekta internpriser, i form av en process med syfte att 

efterlikna marknadsmekanismen. Alla enheter måste, genom en särskild process, visa att de ger 

en sann bild av självkostnaden för deras produkt. Varje kvartal träffas en grupp representanter 

från köparna, regionbankerna, och representanter från de producerande enheterna, IT och trading, 

och förhandlar om inköpspriserna.  

 

Fördelningen av allmänna omkostnader sker alltid till självkostnad. Handelsbanken har som 

princip att samtliga kontors resultaträkningar ska summera till hela bankens resultat. De fördelar 

dock endast koncernledningskostnader på regionbankerna, eftersom lokalkontoren inte kan 

påverka dessa i någon större utsträckning.  

 

4.6.7 Fördelning av ansvar inom verksamheten 
Varje enhet inom Handelsbanken fungerar som ett profit center, där chefen för respektive enhet 

är ansvarig för dess resultat. 

 

4.6.8 Företagets arbete med att motivera sina anställda att prestera 
Handelsbanken ger inte bonus till sina medarbetare. Francke menar att medarbetarnas motivation 

kommer från den stämning som råder på banken. Att arbeta under stor frihet och inom en kultur 

där gemenskap är viktigt. Företaget har emellertid Oktogonen, en fond där delar av 

Handelsbankens resultat förvaltas och fördelas lika mellan alla anställda, under förutsättning att 

bankens räntabilitet överstiger konkurrenternas. 
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4.6.9 Kommunikation av verksamhetens mål i organisationen 

Handelsbanken lägger stor vikt vid att säkerställa att en strategisk diskussion alltid pågår inom 

företaget. Detta görs genom möten månadsvis med ledningen och regioncheferna. På dessa tas 

inga formella beslut, men de skapar konsensus om rörelseriktning, utvecklingsprojekt, trender 

och tendenser. Efter mötet går kommunikationen från regionbankscheferna neråt i 

organisationen, till rörelsecheferna, vilka informerar medarbetarna på sitt respektive kontor. 

Kommunikationsprocessen kan därför betecknas som väldigt informell, ostrukturerad och ostyrd. 

Francke påstår att de aldrig har några kommunikationsproblem, utan att informationen alltid 

sprids till alla i organisationen.  

 

En fullständig resultaträkning, för alla lokalkontor och för hela koncernen, presenteras varje 

månad och distribueras till samtliga medarbetare via e-post. Handelsbankens VD skriver även ett 

brev till alla anställda en gång i månaden, där han beskriver vad som är viktigt för företaget just 

nu. 

 

4.7 Trelleborg 

 
 

”Vi upplevde att den budget som gjordes inte alls gick att använda tre månader 

senare, därför att förutsättningarna hade ändrats. Det ledde till mycket stora 

avvikelser och att det kändes meningslöst att styra med budget” 

 

Omsättning: 24 miljarder SEK 

Antal anställda: 22 000  

 

Trelleborg är en industrikoncern som tillverkar produkter för att erbjuda lösningar på tre primära 

kundbehov: täta, dämpa och skydda. Kunderna är framförallt inom olika industrier världen över. 

 

Bo-Lennart Nilsson är controller för Building Systems, ett av Trelleborgs fem affärsområden. Det 

innebär att han ansvarar för ekonomin och rapporterar till affärsområdeschefen respektive 

koncernens ekonomidirektör, CFO.  
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4.7.1 Företagets organisationsstruktur och ekonomistyrning 

Trelleborg arbetade tidigare med traditionell budgetstyrning, vilket innebar att en budget 

upprättades för hela året och sedan låg oförändrad under hela perioden. I mitten av 1990-talet 

valde företaget istället att börja använda prognoser. Detta gjordes till en början väldigt ambitiöst, 

som Nilsson uttrycker det, med rullande tolvmånaders prognoser gjorda varje kvartal. Han 

berättar att detta system efter hand har anpassats, varför Trelleborg sedan i början av 2005 endast 

gör två prognoser per år och ej längre på rullande basis.  

 

Det nuvarande systemet innebär att en första prognos, för det kommande verksamhetsårets  tolv 

månader, görs i slutet av året. Arbetsprocessen är, enligt Nilsson, väldigt lik budgetens. Vid 

halvårsskiftet upprättas sedan en prognos för andra halvåret, vilket alltså innebär att den 

ursprungliga prognosen revideras.  

 

Nilsson påpekar att systemet med två prognoser per år gäller för vad som ska rapporteras till 

koncernnivå och därmed utgör ett minimum. Det står sedan fritt för varje affärsområde att besluta 

kring sitt eget interna arbete med prognoser, utifrån vilka behov de anser sig ha. Dessa kan 

variera, beroende på vilka produkter och kunder enheten har. Exempelvis kan en enhet med en 

majoritet av långa kontrakt på flera år framåt ha en stabilare situation, än en enhet med främst 

korta kontrakt, som är mer konjunkturberoende. 

 

I prognoserna finns inga icke-finansiella tal som kan mätas och följas upp, utan sådana existerar 

enbart i den långsiktiga strategiplanen. En typ av modifierat Balanced Scorecard finns dock inom 

företaget, vilket kallas för Continous Improvement. Detta är inte gemensamt utformat för hela 

Trelleborg och aggregeras inte på koncernnivå, utan anpassas av respektive enhet med olika typer 

av icke-finansiella mått, baserade på just dennes kritiska framgångsfaktorer.  

 

4.7.2 Motiv till att upphöra med "traditionellt budgetanvändande" 

Nilsson säger att huvudanledningen till införandet av prognoser istället för budget var att 

förutsättningarna ändrades. Med det menar han att lågkonjunkturen och sedermera den 

högkonjunktur som följde, gjorde att omvärlden förändrades extremt mycket snabbare under 90-
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talet än tidigare. Han berättar att företaget upplevde att den budget som gjordes inte gick att 

använda tre månader senare, eftersom förutsättningarna då helt hade ändrats. Det ledde till 

mycket stora avvikelser och att det kändes meningslöst att styra med budget. Att Trelleborg 

sedan valt att gå från fyra rullande prognoser till att nu använda två stycken fram till årsskiftet är 

inte främst på grund av att omvärlden blivit stabilare igen, även om Nilsson säger att det kan vara 

en liten del i beslutet. Istället berodde det på att ett system med fyra rullande prognoser innebar 

mycket administrativt arbete, samtidigt som antalet prognoser gjorde det otydligt vilken prognos 

som skulle fungera som referenspunkt för jämförelser och hänvisningar. 

 

4.7.3 Framtagning och användning av prognoser 
Utgångspunkten i styrsystemet är treåriga strategiplaner för varje affärsområde. Basen för 

prognosen utgörs av planens första år. Arbetsprocessen för den första prognosen startar i oktober 

genom att makrofaktorer stäms av, exempelvis tillväxt och valutaförändringar på företagets olika 

marknader. Sedan vägs interna faktorer in, som exempel nämner Nilsson vilka nya produkter och 

marknader som planeras under perioden eller vilka som beräknas fasas ut. 

Produktionskostnaderna, vilka sedan läggs till, är väldigt beroende av förväntade material- och 

oljepriser, dollarkursen, samt effektiviteten i produktionen. Samtliga av nämnda komponenter 

försöker Trelleborg prognostisera. Avslutningsvis adderas rena omkostnader, där hänsyn tas till 

vilka investeringar som de planerade aktiviteterna under perioden kan tänkas ge upphov till.  

 

Prognoserna görs bottom up. Nilsson säger att han utgår från att enheternas respektive controllers 

lägger trovärdiga prognoser, men innan prognosen godkänns vägs också in vilken strategi som är 

beslutad och vilka krav som ställs på affärsområdescheferna. Är prognosen inte rimlig av någon 

anledning, tas en diskussion mellan de inblandade om detta. 

 

4.7.4 Uppföljning av utfall 
Affärsområdenas prestationer och resultat utvärderas varje månad genom att bokslut görs. Utfall 

jämförs med föregående år och gentemot prognosen och eventuella avvikelser följs noga upp. 

Vissa jämförelser internt mellan enheter görs också, dock ej i någon större utsträckning. 

Anledningen är att de har för olika verksamhet för att jämförelser ska vara motiverade. 
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Uppföljning av måtten i Continous Improvement görs generellt inte av koncernledningen, utan 

efter behov på affärsområdes- eller affärsenhetsnivå. De enheter som arbetar kundstyrt och 

därmed är beroende av Just-In-Time behöver mer frekvent uppföljning av till exempel 

leveranssäkerhet, än de som producerar mot sitt eget lager.  

 

4.7.5 Resursfördelning  
Trelleborg fördelar inte resurser centralt, utan det är varje affärsenhets ansvar att se till att den har 

de resurser som krävs för att uppfylla de mål och den strategi som satts upp. Det är deras frihet 

att, om de anser att det behövs, anskaffa mer resurser genom att exempelvis anställa personal. 

Denna frihet är dock begränsad, genom vissa finansiella ramar och att krav ställs på att de 

prognoser som görs innehåller en relativt hög grad av detaljer. 

 

4.7.6 Samordning av processer, flöden och medel 
Prognoserna samordnas på koncernnivå, men det är inte de finansiella talen som står i centrum, 

utan en mer övergripande nivå i form av strategiplanen. Sedan samordnas också större operativa 

beslut, som exempelvis att två fabriker producerar halvfullt och produktionen bättre skulle kunna 

optimeras. Även större strategiska önskemål finns från koncernen som enheterna får ta till sig, till 

exempel fokus på vissa marknader. 

 

Samordning sker också via internpriser, då det förekommer mycket internhandel mellan olika 

enheter. Internpriset sätts genom att självkostnaden ökas med ett avkastningskrav, för att erhålla 

ett pris som liknar det som en extern part skulle få betala. Även all administration prissätts, dock 

enbart till självkostnad, och kostnadsförs baserat på grad av användning. 

 

4.7.7 Fördelning av ansvar inom verksamheten 
Ansvar fördelas och kommuniceras på samma sätt som vid arbete med budget. Trelleborg är 

väldigt decentraliserat och det existerar resultatenheter långt ned genom organisationen. 

Prognosen fungerar därmed som underlag för ansvarsfördelningen. 

 

4.7.8 Företagets arbete med att motivera sina anställda att prestera 
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Trelleborg har bonussystem för i stort sett alla anställda, genom att strategin, prognosen och de 

övergripande målen bryts ner på lägre nivåer. Bonus kan vara både på individuell nivå och per 

skift eller avdelning. Den rörliga lönen som för chefer är kopplad till lagd prognos, blir högre ju 

bättre utfallet är relativt prognosen. För att motverka att prognoser sätts i underkant, i syfte att 

enklare kunna överträffa dessa, säger Nilsson att det är viktigt att bedöma rimligheten i 

prognoserna, på basis av vad man vet om konjunktur, tidigare års utfall och erfarenhet.  

 

4.7.9 Kommunikation av verksamhetens mål i organisationen 
De strategiska målen informeras om verbalt, medan prognosmålen är mer konkreta och finns 

skriftliga. Målen ska kommuniceras till alla medarbetare, men cheferna är olika duktiga på att 

göra detta, säger Nilsson. Utfallen uppdateras löpande och finns både på anslagstavlor och på 

företagets intranät för att medarbetare ska kunna följa utvecklingen.  

 

4.8 Vattenfall  
"Det är ingen större konst att göra sig av med budget.” 

 

Omsättning: 129 Miljarder SEK  

Antal anställda: 32 908  

 

Vattenfall är Europas femte största elproducent och den största värmeproducenten. Moderbolaget 

Vattenfall AB ägs till 100 procent av svenska staten.  

 

Matts Ekman är ekonomi- och finansdirektör, CFO, i koncernen. Han har arbetat inom 

Vattenfallkoncernen i fem år. 
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4.8.1 Företagets organisationsstruktur och ekonomistyrning 
Vattenfall har en tydlig divisionsstruktur. Verksamheten är uppdelad på tre affärsområden: 

Norden, Tyskland och Polen. Inom varje sådan enhet finns det ett antal affärsenheter 

organiserade efter värdekedjan.  

 

Vattenfall arbetar med ett verktyg som de benämner affärsplan samt med prognoser. Affärsplanen 

finns i två versioner, en rullande treårsplan och en rullande investeringsplan, med tio till tjugo års 

horisont.  

 

Vattenfall arbetar med resultatstyrning. Företagets viktigaste nyckeltal är ett gap measure, där 

skillnaden mellan rörelseresultatet och det krav som är satt på respektive enhet kan utläsas. Detta 

anser företaget vara ett mått på och det förväntas öka varje år. Eftersom Vattenfalls resultat dock 

är starkt beroende av råvarupriserna, finns ett stort behov att mäta verksamhetens effektivitet 

även genom andra nyckeltal, för att säkerställa att företaget arbetar effektivt.  

 

Företaget har även nyckeltal som mäter andra dimensioner än den operativa verksamheten och 

den finansiella statusen. Det förekommer nyckeltal som är knutna till exempelvis hållbar 

utveckling och företagets samhällsansvar, dessa nyckeltal används dock inte som styrverktyg. 

Vattenfall använder sig inte av Balanced Scorecard, eller liknande styrmedel. Målen för de olika 

divisionerna aggregeras inte till mål för koncernen, eftersom målen är unika för respektive lands 

verksamhet. Att sammanställa dessa till ett Balanced Scorecard vore svårt med hänsyn till de 

många olika målen. 

 

4.8.2 Motiv till att upphöra med "traditionellt budgetanvändande" 
Ekman arbetade inte på Vattenfall när processen att frångå det traditionella budgetanvändandet 

genomfördes, han har därför svårt att uttala sig om motiven bakom förändringen. Han utgår ifrån 

att det var för att ha en längre tidshorisont i planeringen, men anser dock att Vattenfall 

fortfarande har en form av budgettänkande, eftersom de tänker i årstermer när prognoser görs. 
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Det var cirka sex år sedan Vattenfall frångick den traditionella budgeteringen och han tror att det 

gick ganska lätt. Ekman menar att det negativa med budgetar är att de är detaljerade ,vilket tar 

väldigt mycket tid och resurser som möjligen kan användas mer effektivt. 

 

4.8.3 Framtagning och användning av prognoser 
Vattenfall gör dels långsiktiga prognoser, utifrån anläggningarnas ekonomiska livslängd, och dels 

kortsiktiga prognoser för vad som händer med marknaden, särskilt priserna. Prognoserna för 

rörelseverksamheten görs varje kvartal fram till årsskiftet. Prognoserna upprättas ner till 

rörelseresultat, utan krav på detaljer. Ledningen vill utifrån prognoserna kunna avgöra hur 

enheten kommer att utvecklas den närmsta tiden. Efterfrågan på el är stabil, men prisbilden 

fluktuerar konstant. Detta gör branschen väldigt svår att förutsäga, precis som alla 

råvarubranscher. 

 

4.8.4 Uppföljning av utfall 
Vattenfall jämför utfallet mot föregående års resultat samt den senaste affärsplanens mål. 

Vattenfall jämför även vissa nyckeltal inom branschen, men Ekman hävdar att detta är mycket 

svårt, eftersom olika företag har olika produktportföljer. Koncernledningen gör jämförelser 

mellan de olika affärsområdena. På divisionsnivån jämförs nyckeltal såsom: kostnad per kund, 

avbrottsfrekvens och antal driftunderhållstimmar. 
 

4.8.5 Resursfördelning  
Vattenfall styr på rörelseresultatet minus det krav som ledningen sätter på varje enhet. Detta är ett 

långsiktigt krav, där utgångspunkten är aktieägarnas krav på koncernens rörelseresultat i sin 

helhet. Krav bryts sedan ner på respektive division, inte bara på affärsområdena utan även på 

affärsenheterna. Kraven för de enskilda enheterna är större än koncernens totala krav. Detta 

eftersom alla enheter inte går bra samtidigt. Därmed är varje affärsenhet ett profitcenter som 

ansvarar för att skapa ett resultat som möter kravet.  
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4.8.6 Samordning av processer, flöden och medel 
Samordning sker inom vissa funktioner som exempelvis IT, inköp och strategi. Internpriset, 

mellan de olika enheterna i värdekedjan inom affärsområdena, är marknadspriset. Allmänna 

omkostnader fördelas inte, utan ses som en kostnad för att hålla ihop koncernen. 

 

4.8.7 Fördelning av ansvar inom verksamheten 
Koncernstaber och vissa staber inom affärsområdena är cost centers, med kostnader som ska 

hållas lågt. Affärsenheterna har resultatansvar och är därmed profit center. Funktionsenheten som 

tillhandahåller stödtjänster är en form av kooperativ och ska enbart göra ett nollresultat. 

Kostnaderna ska där vara så låga som möjligt och avräkningen mot de som använder sig av deras 

tjänster ska vara det korrekta marknadspriset, för att säkerställa att det finns en grundnytta i det 

hela. 

 

4.8.8 Företagets arbete med att motivera sina anställda att prestera 
Koncernen sätter mål och krav för varje år och dessa kopplas till olika belöningsprogram. Alla i 

koncernen har möjlighet att få en bonus om man når sina mål. Medarbetare kan få upp till en halv 

månadslön i bonus, chefer upp till max två månadslöner. En enhetschef har en del av lönen 

kopplad till sin enhets resultat och en del kopplad till sitt affärsområdes resultat. Individen har 

även en del individuella mål, vilka beräknas in i bedömningen av dennes prestationer. Alla chefer 

har en del av sin bonus relaterad till koncernens totala resultat, utöver kravet. 

 

4.8.9 Kommunikation av verksamhetens mål i organisationen 
Årets mål kommuniceras av koncernledningen till affärsenheterna och cheferna där har ansvar för 

att förmedla detta vidare till sin personal. Ekman hävdar att målen är välkommunicerade, alla vet 

vart de strävar, vart de är på väg och deras vision och mål. Han tillägger dock att han inte vet om 

de som klättrar upp i stolpar och jobbar med nät verkligen vet hur det går för respektive 

affärsenhet. Kommunikation sker i övrigt genom intranät och personaltidningar.  
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5 Analys 
 

5.1 Analys av budgetens syften 
5.1.1 Motiv till förändring av ekonomistyrningssystem 
Det dominerande motivet som fallföretagen lyfter fram är att budgeten utgör ett statiskt verktyg 

och att den, i dess traditionella form, inte är anpassad till ett modernt företags behov. Det 

stämmer väl överens med den kritik som framkommit mot budgeten som styrverktyg, i såväl 

undersökningar, som från praktiker som Wallander och teoretiker såsom Hope och Fraser. 

Budgeten syftar till att ge en detaljerad bild av vad som kommer att inträffa under det kommande 

året, vilket många fallföretag inte anser meningsfullt eftersom förutsättningarna skiftar snabbt 

och oförutsägbart. En aning anmärkningsvärt är att endast Atlas Copco svarat att budgeten är 

resurskrävande. Detta är nämligen en av de faktorer som kritiker mot budgeten lyfter fram. Det 

kan finnas flera tänkbara anledningar till att inte fler anger det som ett primärt motiv. En är att 

arbetet med alternativ, som exempelvis rullande prognoser, tar även mycket resurser i anspråk. 

En problematik som framförallt Trelleborg påpekade och gav som skäl till att företaget minskat 

sin prognosfrekvens. Det bör därför möjligen inte uppfattas som något självändamål att ett 

styrverktyg ska vara resurssnålt. Även om en av nackdelarna med budget sägs vara de stora 

mängder resurser denna kräver, är kritiken som riktats satt i relation till den dåliga 

syftesuppfyllning kritikerna anser att den ger. Tyngdpunkten i företagens beslutsunderlag kan 

antas inte ligga i resursanvändingen, utan snarare i vilken avkastning de satsade resurserna ger. 

Alltså, vad de får ut av den tid och det arbete som läggs ned. Ett styrverktyg som upplevs fungera 

tillfredsställande, samt är effektivt och värdeskapande, kan också tillåtas kosta en del resurser. 

Att resursåtgången inte nämns primärt hos fler än Atlas Copco kan därför med stor sannolikhet 

förklaras av att det kan ses som ett implicit motiv, som istället explicit uttrycks i åsikten att 

budgeten är ett statiskt, ej verklighetsförankrat eller värdeskapande verktyg. 

 

De två företag vilka ofta benämns som föregångare inom budgetlös styrning, Ahlsell och 

Handelsbanken, särskiljer sig till viss del när det gäller motiven till varför de inte använder 

budget. En stark övetygelse, i form av ledningsfilosofi, framstår hos de båda som primär drivkraft 
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bakom en förändrad styrningsmodell. Tron på ett decentraliserat arbetssätt, med fokus på makt 

och handlingsfrihet åt medarbetare närmast kunden, är vad såväl Francke på Handelsbanken som 

Haglund på Ahlsell talar mycket och gärna om. Denna filosofi går, inte helt oväntat, i linje med 

vad Wallander och Hope och Fraser förespråkar.  

 

Avslutningsvis är det intressant att inget av företagen nämner suboptimerande beteende hos 

enheterna som ett av motiven till att de har frångått den traditionella budgeteringen, då kritikerna 

lyft fram det som de största mot budget. Det kan tolkas både som att det inte varit ett 

dominerande problem eller att det är ett beteende som är svårt att observera. 
 

5.1.2 Planering 
Budgetens syfte, att användas som manifestation av verksamhetens planering, finns det ett uttalat 

behov av bland flera av fallföretagen. De flesta använder sig av prognoser som underlag för detta. 

Några av respondenterna ifrågasätter dock nyttan av planering och hävdar att det skapar problem 

istället för att underlätta, med motiveringen att det är omöjligt att veta hur framtiden kommer att 

te sig och att eventuella prognoser kan leda till en felaktig planering för företaget.  

 

De företag som emellertid väljer att planera, utifrån förutsägelser om framtiden, kan prognoser 

användas. Prognoser underlättar även för att göra förändringar i planeringen genom att den 

förutspår behovet av en sådan, vilket ger företaget möjlighet att reagera på oförutsedda händelser. 

Därmed blir verskamheten mer flexibel och planeringen mer relevant. Inget företag i studien 

använder sig dock av prognoser som kan revideras efter behov, utan enbart efter bestämda 

tidsintervall. Detta bör innebära att deras planering ändock riskerar att bli irrelevant och frågan är 

hur flexibel organisationen egentligen är. 

 
Endast två av fallföretagen, Alfa Laval och Atlas Copco, har prognoser som rullar på tre 

månaders basis, vilket enligt Bergstrand är definitionen av en prognos. De företag som använder 

rullande prognoser betonar att flexibiliteten ökar, genom att framförhållningen förbättras då 

kalenderåret inte längre begränsar prognostiserandet.  
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Övriga företag som använder prognos, Trelleborg, Ericsson, Vattenfall och Bergman & Beving, 

använder sig inte av rullande sådana. Enligt Hope och Fraser behöver dock inte en prognos vara 

rullande, men de gör en distinktion mellan fasta och rullande. Följaktligen ligger användandet av 

prognoser som enbart sträcker sig till kalenderårets slut närmare hur arbetet med planering, 

genom en budget, fungerar. Emellertid finns en skillnad i att Bergman & Beving inte följer upp 

utfallet mot prognosen, som annars är brukligt vid budgetarbete. Detta är dock något som 

Trelleborg, Vattenfall och Ericsson gör och därmed blir skillnaden, enligt budgetlös teori, mellan 

användandet av prognos och budget ej så stor. 

 

Genom att använda rullande prognoser förbättras planeringen enligt forskning. Framförallt om 

dessa inte är knutna till belöning, vilket enbart Bergman & Beving och Vattenfall inte gör. 

Därmed borde förutsättningar för dessa företag finnas, för att använda sig av rullande prognoser. 

Den rullande prognosen innebär att planeringen snabbt kan ändras om nya händelser plötsligt 

uppstår. Därtill bestäms prognosen i vissa fall top down, exempelvis i Ericsson och Atlas Copco, 

och alltså inte närmast kunden, som enligt budgetlös teori nämns som en fördel gentemot budget. 

Visserligen görs prognoserna längre ned i hierarkin, men sedan korrigerar ledningen dem och 

matchar dem gentemot de strategiska mål som finns för kommande år.  

 

Ahlsell och Handelsbanken är de enda av fallföretagen som inte använder sig av dokumenterad 

planering i sin styrning. En möjlig anledning till detta är att de har en syn på planering som 

överensstämmer med Wallanders, nämligen att det är föga troligt att planeringen ligger till grund 

för det faktiska handlandet, utan att det snarare i företaget finns en grundläggande filosofi att 

åstadkomma ett så bra resultat som möjligt i varje given situation. Lennart Francke på 

Handelsbanken uttryckte det genom att förklara att bästa sättet att göra affärer på inte är genom 

att försöka förutse och planera hur de ska göras, utan att träffa kunder och lyssna på dem. Dessa 

företag har därmed en kritisk hållning till möjligheten att göra en bedömning av framtiden och 

basera verksamhetens planering på denna. En ytterliggare orsak till denna inställning är att 

möjligheten att åstadkomma ett hack i ett företags utvecklings- och tillväxtkurva förmodligen är 

svårare att åstadkomma och kräver mer av den enskilde medarbetaren i stabila branscher, såsom 

Ahlsell och Handelsbanken. Att göra prognoser och basera planeringen på dessa kan förhindra 
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medarbetaren att agera. Denna planering låser även företagets handlingsfrihet, då konkurrenter 

agerar oförutsett. 

 

Vidare ska prognoser enligt teorin vanligtvis inte godkännas högre upp i hierarkin, då denna är en 

förutsäggelse av framtida händelser och inte ett måldokument. Detta är dock något som samtliga 

fallföretag gör i någon utsträckning. Prognosen som underlag för enbart planering bör inte 

godkännas av någon.  

 

Generellt sett kan konstateras att företagens planeringsprocesser ser relativt olika ut, oavsett 

branschtillhörighet. Ifrågasättas kan också huruvida planering genom prognosanvändandet i flera 

av fallföretagen egentligen är särskilt annorlunda jämfört med planeringen utifrån budget. Detta 

då prognoser i vissa företag används på samma sätt som en budget och med betydligt fler syften 

än enbart planering. Det motsägelsefulla är att många av företagen uttryckt att prognoser är bättre 

anpassade till omvärldens snabba förändringar och krav, men fortfarande utkrävs ansvar utifrån 

prognosen samt att hänsyn tas till kalenderåret. Kanske är det som Bergstrand skriver, att 

huvudsaken inte är vad det kallas, utan att det främjar ett framtidstänkande som syftar till en 

företagskultur som lättare kan möte omvärlden. Något som samtliga företag uppger att de vill, 

men endast ett fåtal har ett prognossystem som stödjer.  

 

Frågan är då vilka orsakerna är till att prognosanvändandet i viss mån fungerar som traditionellt 

budgetanvändande. Beroende på bransch ter det sig olika svårt att göra prognoser, vilket kan 

förklara de olika fallföretagens användning av sådana. Telekombranschen och många 

industriföretag exempelvis, arbetar i många fall med stora kontrakt som löper på lång tid, vilket 

bör möjliggöra viss framförhållning och därför också underlätta arbetet med att göra prognoser. 

Banker och handelsföretag däremot, präglas istället ofta av ett stort antal kunder, många 

transaktioner och små kontrakt, vilket bör göra framtiden svårare att förutsäga. Dessa svårigheter 

bör dock mildras betydligt mot bakgrund av att försäljningen kan antas vara relativt jämn. Detta 

beror främst på att dessa branscher präglas av mogenhet, samt att de är relativt 

konjunkurokänsliga och säljer tekniskt okomplicerade produkter. Slutsatsen är därför att 

utvecklingen i många fall sannolikt kan prognostiseras med hög säkerhet, i såväl Handelsbanken 

som Ahlsell. Dessa prognoser bygger, utifrån detta resonemang, dock i väldigt stor utsträckning 
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på antagande att kommande år ska blir ungefär som föregående. Att ersätta budgeten som 

planeringsverktyg med prognoser som grundar sig i främst historiska utfall gör dock inte 

planeringen mer korrekt. Detta är ett tankesätt som kritiker använt mot framförallt budget men 

som även gäller för användandet av prognoser i planeringen.  

 

Bergstrand för ett resonemang kring att företagets handlingsutrymme, samt möjlighet att göra 

säkra prognoser, påverkar valet av planeringsverktyg, enligt figur 3.3. Detta stämmer relativt väl 

in på fallföretagens användning av planeringsverktyg. Dock visar resonemanget ovan att inget 

entydigt mönster finns för hur företag bör arbeta med sin planering och inte är riktigt så enkelt 

och förutsägbart som Bergstrand gör gällande i sin modell. Det är tveksamt om speciellt många 

företag, om ens några, kommer i fråga när det gäller att ha en hög prognossäkerhet i marknaden. 

Även om denna säkerligen kan variera gör dagens globaliserade samhälle, informationsflöde och 

tekniska utveckling att i stort sett samtliga företags omvärld präglas av relativt stor grad av 

oförutsägbarhet. Visserligen kan många företag sannolikt ändå i många fall prognostisera korrekt, 

om föregående år används som utgångspunkt. Detta bygger dock enbart på ett historiskt 

perspektiv och underbyggs inte av några fakta kring framtiden. Ett bra exempel är Vattenfall, 

som trots att de verkar i en konjunkturoberoende bransch använder rullande prognoser, då 

flukturerande energipriser gör planeringen osäker. Dock visar analysen av fallföretagens 

ekonomistyrning att flera av företagen styr som vore de placerade längst ned till höger i 

modellen. Istället kan flera av dem sägas vara placerade ner till vänster. Den positionen innebär 

att omvärlden är oförutsägbar och att företaget har begränsad handlingsfrihet, något som torde 

vara verklighet för industriföretagen i studien. Bergstrand har inte något svar på hur styrningen 

ska vara utformad vid en sådan situation, men möjligen kan den budgetlösa teorin ge svaret. Att 

inte använda sig av kortsiktig ekonomisk planering alls, alternativt planera med hjälp av 

kontinuerliga prognoser, bör göra företaget bättre anpassat till oförutsedda händelser oavsett 

begränsad handlingsfrihet. 

 

5.1.3 Uppföljning 
För alla företagen i undersökningen framstår uppföljning av verksamhetens resultat som väldigt 

viktigt och det svåraste av budgetens syften att ersätta. I verksamheter med homogena enheter är 

benchmarking utifrån relativa mål ett välfungerande substitut. I de företag där jämförbara enheter 
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internt inte existerar uppstår behov av någon form av jämförelsetal för utfallet. Flera av företagen 

möter denna problematik genom att använda prognosen som jämförelse i uppföljningen, vilket 

inte är riktigt enligt teorin och därmed gör dessa mer budgetlika.  

 

Flera av företagen använder prognoser som utgångspunkt vid benchmarking. Inom Ericsson 

föregås prognosen av en målförhandling internt där enheternas prognoser diskuteras. Företrädare 

från ledningen samt divisionerna förhandlar fram en prognos som alla kan anse rimligt. Denna 

process är densamma som den för fastställandet av en budget. Detta är ännu ett av de syften som 

prognosen får fylla då företagen skrotat budgeten till förmån för prognosanvänande. Anthony och 

Govindarajan med flera, anser att ansvar inte ska bindas till prognosens värden utan enbart ska 

fungera som ett verktyg för planering. 

 

Extern benchmarking är ofta väldigt svårt att använda som ett instrument för styrning av 

enheterna, med anledning av brist på sävål tillgängliga enhetsresultat från konkurrenter som på 

jämförbara enheter internt. Detta är därför inget realistiskt likvärdigt substitut, möjligen ett 

komplement i vissa företag. 

 
Samtliga fallföretag använder benchmarking i någon utsträckning. Dock är Ericsson, 

Handelsbanken och Ahlsell de enda som uppfyller benchmarking, enligt teorin, gentemot 

förespråkade externa jämförelseenheter. De använder sig av benchmarking såväl ur ett internt 

som externt och historiskt perspektiv. Wallander är kritisk till uppföljning gentemot föregående 

år, något som Handelsbanken lite oväntat arbetar med. Det gemensamma för ovan nämnda 

företag är dessutom att de alla använder sig av nyckeltal. Detta är något som Hope och Fraser 

med flera förespråkar, då kontinuerlig uppföljning av de överenskomna nyckeltalen leder till att 

de anställda ständigt maximerar vinstpotentialen och konkurrensen inom företaget och den 

externa benchmarkingen driver medarbetaren till kontinuerlig förbättring.  

 

Då uppföljning av prognoser sker olika frekvent i de olika företagen skiljer sig kraven på 

rapporterings- och kommunikationssystem. Exempelvis ställs högre krav på Handelsbankens mer 

löpande rapportering och uppföljning än på Atlas Copco som endast följer upp en gång var tredje 

månad. Vidare är det, enligt Daum och De Waal, viktigt att använda transparenta och öppna 
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informationssystem, som tillhandahåller en sanning genom hela organisationen. Detta är något 

Ahlsell tagit fasta på och informationen ligger i rapporteringssystemet, för att slippa att 

kommentarerna går nedifrån och upp. 

 

Ahlsell och Handelsbanken upprättar rankinglistor, där enheterna kan jämföras internt, vilket gör 

att tävlingsmomentet blir påtagligt. Dock är jämförbara enheter nödvändigt, något det verkar 

finnas större svårigheter för företagen inom andra branscher att finna, än i exempelvis 

bankbranschen där olika enheter är relativt homogena. 

 

Bland annat Ericsson, Bergman & Beving och Vattenfall nämner problematiken med att hitta 

jämförbara enheter externt. I teorin nämns även detta problem och då särskilt i branscher där 

företagens enheter är heterogena, något som Ericsson uttalat upplever som begränsande. Bergman 

& Beving säger att företaget ej benchmarkar externt, bland annat på grund av att de nyckeltal som 

de anser vara intressanta inte är sådana som hittas i årsredovisningar 

 

Atlas Copco är det enda företag som använder benchmarking internt i samband med att målet 

sätts, genom att tänja på målet för att få balans mellan enheterna Detta stämmer väl överens med 

Wallanders syn på att målet sättas utifrån ett benchmarking perspektiv, vilket innebär att 

konkurrenters prestationer såväl som interna faktorer ska bestämma detta.  

 

Generellt sett kan sägas att benchmarking är ett viktigt styrmedel för samtliga företag vid 

uppföljning. Det verkar finnas vissa branschspecifika likheter, vilket exempelvis visar sig i 

svårigheter för producerande enheter att dels få tillgång till konkurrenters prestationer, men även 

att överhuvudtaget hitta någon som har en liknande process. Detta var föga oväntat och bekräftar 

således enkom teorin. Samtliga fallföretag jämför sig även gentemot föregående år, vilket verkar 

vara den dominerande jämförelsekällan och generellt även det företagen är bekanta med sedan 

tidigare. Dock är det centrala, enligt Wallander, inte hur mycket företaget tjänar jämfört med 

föregående år, utan istället den relativa intäkten jämfört med konkurrenterna. Nyckeltalen fyller 

en viktig funktion hos flertalet företag, då de på så sätt ökar kontrollen för ledningen, men 

förhindrar detaljstyrning. Alltså kan ledningen i viss mån följa upp utfallet, men resan dit är 

förbehållen enheterna själva att bestämma. 
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5.1.4 Ansvarsfördelning 
En tydlig ansvarsfördelning i grövre mening finns i samtliga fallföretag, genom deras 

organisering i klart definierade resultatenheter. Förespråkare av budgetlös styrning lyfter 

visserligen fram decentralisering, i radikal form med profit centers långt ned i organisationen, 

som en viktig faktor. En sådan utgör dock i praktiken inte någon motsättning till användande av 

budget. Hur den ansvarsfördelning som budgeten traditionellt sägs tydliggöra hanteras, ges 

egentligen ingen klar bild av genom intervjuerna. En budget klargör detaljerat, genom både 

intäkter och kostnadsslag, vem som ansvarar för vad och inom vilka ramar det ansvaret sträcker 

sig. Vissa av företagen i studien, främst Trelleborg och Alfa Laval, har prognoser i stort sett lika 

specifika som budgeten. Många använder också prognoserna som rättesnöre vid uppföljning av 

prestationer. Det är två faktorer som spelar viktiga roller i hur ansvarsfördelningen hanteras och 

hur detaljerad den är. Diagrammet nedan visar överskådligt den uppfattning vi fått kring de olika 

företagens position, utifrån dessa.  

 
 

 

Figur 5.2, Åskådliggörande av fallföretagens prognosanvändning. 
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Handelsbanken, Bergman & Beving, Ahlsell och även i viss mån i Atlas Copco, Ericsson och 

Vattenfall kan ansvarsfördelning genom en tydlig målstyrning, och därmed ett avståndstagande 

från den traditionellt så detaljstyrande budgeten, urskiljas. Ansvaret i företagen längst ned till 

vänster i figuren dikteras enbart med hjälp av ett eller flera nyckeltal. Målet är tydligt i samtliga 

av de tre företagen, men vägen dit är inte specificerad. Det ger utrymme för handlingsfrihet åt 

den resultatenhet som ansvaret knyts till, men kan samtidigt sägas orsaka en otydligare fördelning 

av ansvar än den traditionella budgeten.. I Alfa Laval och Trelleborg görs ansvarsfördelningen 

tydligare genom detaljerade prognoser och en hög grad av ansvar knutet till att uppfylla dessa. 

Uformandet och användningen av prognoserna påminner därför väldigt mycket om en traditionell 

budget. Det leder givetvis till att ansvarsfördelningen också fungerar ungefär som vid 

användandet av en sådan. Figuren tydliggör att användande av prognoser, i enlighet med teorins 

defintioner, innebär en lösare styrning och därmed en mer flexibel ansvarsfördelning.  

 

Skillnaderna mellan företagen kan tänkas bero på ett flertal faktorer. Både Alfa Laval och 

Trelleborg är stora industriföretag med hög andel produktion, vilka traditionellt präglas av hög 

grad av specialisering, tydliga ansvarsområden och programstyrning. Bergman & Beving, Ahlsell 

och framförallt Handelsbanken är istället strikta kunskaps- och handelsföretag. Dessa 

verksamheter ställer krav på mer flytande ansvarsområden och mindre specialisering. Olikheterna 

i hur företagen kommunicerar ansvar genom prognosernas detaljnivå kan möjligen förklaras 

delvis av detta. I tillverkande verksamheter krävs möjligen också en tydligare ansvarsfördelning, 

på grund av att beslut i företagens processer ofta innebär större kapitalbindning än beslut inom 

exempelvis Handelsbanken. En ytterligare förklaring till skillnaderna mellan de tre grupperna kan 

vara hur de är organiserade. Framförallt Ericsson och Alfa Laval har komplicerade 

organisationsstrukturer i form av matriser. Enligt teorin riskerar en sådan organisationsform att 

leda till otydliga ansvarsförhållanden och därmed försämrat ekonomiskt ansvarstagande. En 

tydligare och mer detaljerad ansvarsfördelning kan därför vara nödvändig, eller åtminstone svår 

att vara utan, i dessa företag.  

 

Handelsbanken och Ahlsell använder inte prognoser i någon utsträckning alls. Bergman & 

Beving gör det däremot, dock inte med något ansvar knutet till dessa. Uppföljningen görs istället 

mot andra mål. Bland kritiken mot budgeten finns just argumenten att ett för starkt ansvar knutet 
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till budgeterade siffror leder till suboptimering och att budgetens detaljer tar fokus från de viktiga 

tillväxtfaktorerna. Detta är inget som något företag önskar, men som figuren visar kan 

majoriteten av fallföretagen antas löpa en risk för sådana effekter. En förklaring till de olika 

företagens användning av prognoser för att statuera ansvar kan vara deras syften med prognosen. 

Bergman & Beving ämnar att använda den endast som ett planeringsverktyg. Forskning visar 

dock att om syftet är att med prognosen kommunicera strategi och mål, lyckas detta inte optimalt 

utan ett starkt knutet ansvar. Det kan, mot bakgrund av detta, inte bara förklara skillnader 

fallföretagen emellan, utan även visa det underliggande syftets generella betydelse för att dra 

slutsatser kring vad som är rätt eller fel. 

 

Sammfattningvis kan sägas att budgetens syfte att fördela ansvar i flera av fallföretagen har 

ersatts av en indelning i resultatenheter i kombination med mål- eller processtyrning.. Att ersätta 

ansvarsfördelningen, i den form som budgeten vanligen hanterar den, kan enbart göras med 

prognoser. Dock innebär detta att prognoser som används för ansvar och uppföljning snarare är 

en budget, i mer eller mindre detaljerad form. För företag som strävar efter att styra budgetlöst är 

egna initiativ och större handlingsfrihet något som vill uppnås. Följdaktligen är 

ansvarsfördelningen då ett syfte som i mindre grad prioriteras och lämnas större ramar för. 

 

5.1.5 Resursfördelning 
Syftet med att fördela resurser centralt är att behålla kontroll över verksamhetens 

resursanvändning under den kommande perioden. I samtliga fallföretag har dess betydelse i viss 

utsträckning tonats ned från koncernnivå, i takt med att tron på decentralisering har blivit 

starkare. Denna analys grundar sig på styrning med mindre grad av detaljer i prognoser och 

måltal för kostnader relativt intäker, som istället sätter ett friare ramverk för enhetens 

resursförbrukning. Målstyrningen, i kombination med att chefer har både kostnads- och 

intäktsansvar, medför att de i större utsträckning själva avgör hur stora investeringar de kan göra 

inom gränsen för sina relationstal. Exempelvis kontrollerar Bergman & Beving från koncernnivå 

endast rimligheten i relationstalen, utan att lägga någon större vikt vid vad själva kostnaderna 

utgörs av. På liknande sätt fungerar det inom Atlas Copco, vilka har en rad etiska riktlinjer för 

hur investeringsbeslut får tas. Relationstalen fungerar alltså i många av företagen som budgetens 

självreglerande kontrollfunktion, precis som enligt Hope och Frasers resonemang, och resurserna 
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fördelas inte på förhand. Detta kan dock leda till att optimeringen av resursanvändandet på lång 

sikt motverkas, då resursfördelningen sker utan överblick. Risken för suboptimering uppstår, då 

varje enhet själv får bestämma mängden resurser de har till sitt förfogande. Anledningen kan 

tänkas vara att de enskilda enheterna saknar den kunskap och den helhetsbild som krävs för att ta 

vissa beslut. 

 

Alla fallföretag nämner dock en gräns för hur väl tilltagna investeringar som får tas, utan 

koncernledningens godkännande. Handelsbanken och Ahlsell har löst detta genom att vid större 

investeringar kräva auktorisation från nästa instans i hierarkin. Vidare är det de fallföretag som 

ger de operativa cheferna störst handlingsfrihet, då företaget i enlighet med teorin inte reglerar 

investeringarna med hjälp av resursbegränsningar. Lennart Francke på Handelsbanken hävdar att 

resursfördelning inte kräver en plan, utan där det finns behov ska det finnas resurser. Detta går 

alltså tvärt emot ett av syftena med budget, som är just att fördela resurser mellan enheterna 

utifrån deras befintliga resurser.  

 

Några av fallföretagen påtalar skillnaden jämfört med när de använde budgeten, i form av den 

frihet det innebär att inte vara låst vid vilka resurser som ska användas. Detta medför att de vid 

nästa prognos kan ändra sina uppskattningar och på så sätt ökar flexibiliteten. Detta resonemang 

finner stöd i teorin, som säger att när enheten själv får fördela sina resurser ökar 

anpassningsbarheten och resursslöseriet minskar.  

 

Trots att Alfa Laval håller med om ovanstående resonemang är de ett av få företag som 

kontrollerar utgifterna ända ner på detaljerad nivå. Även Ericsson har en relativt styrd 

fördelningsprocess där koncernledningen sköter planering av de resurser de anser att enheterna 

bör förbruka, även om dessa inte detaljeras. Sedan görs löpande prognoser för att kontrollera om 

planeringen motsvarar utfallet och om så inte är fallet ställs direkt krav på åtgärder för det 

aktuella området. Alltså kontrolleras fördelningen i vissa av företagen fortfarande i viss 

utsträckning centralt, trots att företagen själva ger sken av att resursfördelningen ändrats i 

samband med att budgeten övergetts. 
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Enligt teorin finns en risk att vissa investeringsbeslut underprioriteras till förmån för andra, 

exempelvis sådana som indirekt leder till lönsamhetsökning. Gunnar Haglund på Ahlsell påtalar 

denna problematik och medger att vissa variationer, i investeringsmängden och hur 

investeringarna prioriteras och genomförs, kan uppstå mellan enheterna. Lennart Francke på 

Handelsbanken medger även att vid mer generella beslut som berör alla enheter, exempelvis vid 

inköp av mjukvara, försvårar den decentraliserade organisationens beslutssystem. 

 

De allmänna omkostnadernas fördelning är intressant utifrån perspektiven ansvar- och 

resultatfördelning. Den budgetlösa teorin förespråkar att kostnaderna ska fördelas ut på enheterna 

utifrån användning. Detta för att öka ansvarskänslan inom enheterna för kostnader samt ge en 

rättvis belastning på respektive enhets nyckeltal eller dylikt. De företag som arbetar på detta sätt 

är Atlas Copco, Alfa Laval, Trelleborg och i viss mån även Handelsbanken. De andra företagen 

använder istället en grov fördelningsmodell eller så är exempelvis koncernen endast en 

kostnadsenhet. Dock motiverar Bergman & Beving valet med att varje bolag har sin egen VD och 

administration och koncernen därmed är väldigt liten. På så sätt anses kostnaderna försumbara. 

 

5.1.6 Samordning 
Internpriser framstår tydligt som ett viktigt instrument i företagens arbete att samordna 

verksamheten och i deras strävan att uppnå målkongruens. Detta kan dock inte sägas vara ett 

substitut till budgetens funktion som underlag för samordning, då internpriser är en 

självreglerande mekanism som inte ger möjlighet till en överblick av organisationen. 

Användningen av internpriser är väl utbredd inom samtliga fallföretag, om än i något varierande 

utsträckning. Den varation som finns verkar bero på skillnader i bransch, verksamhetstyp och 

organisationsstruktur, snarare än på skillnader i värderingar och filosofier. Ahlsell, Bergman & 

Beving och Atlas Copco är de som använder sig minst av internpriser. De två förstnämndas 

organisationer består av relativt homogena enheter som inte är speciellt intraberoende, de är rena 

handelsföretag, och har därmed ingen produktion, och deras kunder är ofta lokala. Det är 

förutsättningar som inte kräver, och inte heller möjliggör, ett lika avancerat internprissystem som 

inom ett producerande företag med mer komplex värdkedja. Det kan även bero på att ett företag 

som Bergman & Beving inte har ett starkt varumärke för hela koncernen, som exempelvis 
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Ericsson och Handelsbanken. Det leder till en mindre andel centrala aktiviteter, i form av 

marknadsföring och information, som är i behov av prissättning internt. 

 

På frågan kring hur internpriser sätts skiljer företagen sig dock åt. Handelsbanken är det enda 

företaget som säger sig använda en ren förhandlingsmetod, medan övriga i allmänhet tar besluten 

centralt. Motivet till Handelsbankens val är att simulera en marknadsmekanism internt. Teorin 

säger att detta är ett utmärkt sätt att uppnå resultatansvar, men varnar samtidigt uttryckligen för 

att en sådan process tar mycket tid i anspråk, samt riskerar att leda till att enhetschefernas fokus 

när det gäller att skapa resultat hamnar på förhandlingen istället för i verksamheten. Att just 

Handelsbanken ändå väljer detta alternativ kan verka både logiskt och motsägelsefullt. 

Wallander, som har stark koppling till banken, har ivrigt kritiserat budgeten för att ta mycket tid, 

samt skapa diskussion och suboptimering. Att då använda en process som just riskerar att ge 

upphov till just detta kan ifrågasättas. Samtidigt står Handelsbankens decentraliserade styrfilosofi 

för tillit och förtroende för den enskilde medarbetaren, vilket kan ses som en trolig förklaring 

bakom val av prissättningsmetod. Företaget låter inte dessa befarade problem hindra den 

överordnade ledningsfilosofins centrala delar, nämligen enheternas handlingsfrihet och påverkan.  

 

Ett liknande mönster som vid internprissättning, syns också på frågan kring central samordning 

från koncernen. Samtliga företag som uppgett att de använder prognoser, undantaget Bergman & 

Beving, säger sig också använda aggregerade sådana för hela företaget. Även om en fullständig 

bild av hur dessa används inte varit möjlig att få genom intervjuer kan det antas, med stöd av 

teorin, att dessa företag också i större utsträckning ägnar sig åt central samordning. Även här bör 

förklaringen främst hittas i de organisatoriska och branschspecifika förutsättningarna, i likhet 

med skillnaderna i internprisanvändning. Intraberoende mellan enheterna är det främsta hindret 

för den enskilda enhetens beslutsfrihet. Samordning av produktvolymer är betydligt mer relevant 

i ett företag med stor andel egen produktion och en värdekedja som är splittrad mellan många 

enheter, än i ett handelsbolag med en enklare organisationsstruktur. Användningen av internpriser 

blir snarast ett komplement till budget och kan antas inte anses tillräckligt i dessa företag. Istället 

finns ett stort behov av central samordning och överblick genom aggregerade prognoser eller 

budget. Anledningen kan tänkas vara att de enskilda enheterna saknar den kunskap och den 
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helhetsbild som krävs för att upptäcka möjligheter till att skapa fördelar. Tydlig central 

målstyrning kan även fungera som samordningsinstrument, såsom inom Atlas Copco.  

 

Dock är det troligt att även den decentraliserade filosofin, som uttalas tydligt hos såväl 

Handelsbanken som Ahlsell och Bergman & Beving, är en förklaring av valet, hos dessa företag, 

att inte samordna centralt genom konsoliderade prognoser på koncernnivå. 

 

5.1.7 Motivationsverktyg 
Samtliga åtta företag har belöningssystem i monetär form, utöver den fasta lönen. Hur dessa är 

utformade och vilka av företagets medarbetare de gäller skiljer sig dock. Handelsbanken är det 

enda företaget som enbart belönar monetärt på kollektiv basis. Istället betonar företaget de icke-

finansiella belöningarnas betydelse för individen som motivationsverktyg. Självbestämmande 

och delaktighet, samt personlig utveckling och intern rekrytering lyfter både Handelsbanken och 

Ahlsell fram som sina främsta sätt att motivera företagets anställda på. Detta visar åter tydligt den 

decentraliserade styrfilosofins betydelse som trolig förklaringsvariabel för de skillnader som 

finns, jämfört med de övriga fallföretagen. Även Atlas Copcos representant talar en del om, vad 

de benämner som mjuka parametrar, som en viktig del i företagets belönings- och 

motivationsarbete. Dock framstår inte dessa som lika högt prioriterade och väl inarbetade i 

strategin som hos de två andra. Övriga fem företag associerar i sina svar begreppet motivation 

nästan uteslutande till monetära belöningar. I företag som genom sina värderingar, eller av andra 

orsaker, har uppfattningen att monetär belöning är den främsta formen att motivera medarbetare 

fyller budgeten en större funktion. Den blir svårare att vara utan eftersom den sätter tydliga 

ekonomiska ramar och utgör en enkel och naturlig måttstock att belöna mot. 

 

Samtliga fallföretag, utom Handelsbanken, har rörlig lön till chefer på individuell basis. Mot 

bakgrund av budgetkritikerna Daum och De Waals resonemang, att belöningar ska baseras på 

gruppens framgång, är detta ett intressant faktum. Enligt dessa båda leder individuella belöningar 

till osämja, svag tillit och dåliga prestationer. Många av företagen har också individuella 

bonuslöner ner på enskild medarbetarnivå. En aning förvånansvärt, då detta bör ställa krav på 

ambitiöst och noggrannt uppföljningsarbete inom företaget, vilket konsumerar mycket resurser. 

Trots det har så överraskande många som tre av de åtta företagen svarat att de ger bonus 
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individuellt. Att det är just Ericsson, Trelleborg och Atlas Copco som gör detta är svårt att hitta 

självklara förklaringar till. Det kan tänkas att då samtliga verkar inom branscher med relativt 

avancerad teknik och korta produktlivscyklar, är vikten av att behålla en medarbetare större inom 

dessa företag. Att ge möjlighet till rörlig lön är deras sätt att bevara kompetensen i företaget. 

Däremot är det överraskande att säljorganisationer som Ahlsell och Bergman & Beving inte i 

större utsträckning arbetar med bonus. I Ahlsells fall är förklaringen troligen hänförbar till den 

decentraliserade filosofin. Företaget har helt enkelt tagit ställning för värderingar som bygger på 

icke-monetär belöning. 

 

Bland de fallföretag som använder prognoser använder alla utom Bergman & Beving och 

Vattenfall även utfallet jämfört med prognosen som underlag för belöning. Därmed låter de 

prognosen fungera som motivationsverktyg vilket alla författare i teorinavsnittet är överens om 

att prognoser inte ska ligga till grund för. Exempelvis bedöms Alfa Lavals chefer utifrån hur 

exakt hur väl deras prognosen överensstämer med resultatet. Även Trelleborg använder 

prognosen som en måttstock för belöning, men här handlar det dock om att den rörliga lönedelen 

bestäms utifrån hur mycket chefen lyckas överträffa prognosen. En möjlig förklaring kan vara att 

det genom avsaknaden av budget gör det svårt för företag inom vissa branscher att bestämma den 

rörliga lönedelen. 

 

5.1.8 Kommunikation 
Ett av de viktigaste förfarandena i fallföretagens kommunikation av strategin till de anställda, är 

via verbal kommunikation. Oftast tar detta sig uttryck i att ledningen, alternativt en strategigrupp, 

kommunicerar ut målen genom möten med personer i ledande befattning, som sedan förväntas 

delge informationen till de anställda som berörs.  

 

Kompleterande kommunikationsverktyg för att förstärka den verbala kommunikationen skiljer 

sig något, men likheter finns. Olika former av styrkort och intranät verkar inte vara ömsesidigt 

uteslutande men inte heller några nödvändiga komplement till varandra. Exempel på detta är 

Ericsson och Alfa Laval, som har både ett styrkort och intranät, medan exempelvis Atlas Copco 

enkom använder sig av ett styrkort. 
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I exempelvis Handelsbanken, som uttalat sagt att de arbetar med strategibeslut mer löpande i 

verksamheten, kommuniceras strategibesluten ut, i form av de kontinuerligt förändrade målen. I 

Ericsson och Alfa Laval, som har en årlig målkonferens där strategin slås fast för en tolv 

månaders period, blir kommunikationen ej lika central då den inte sker löpande.  

 

Generellt sett har det inte framkommit några branschspecifika likheter i företagens sätt att 

kommunicera ut information internt. Inte heller har företagen betonat att vikten av förbättrad 

kommunikation skulle vara större i och med avskaffandet av budgeten, trots att budgeten i teorin 

ofta framhålls som ett kommunikationsverktyg.    

 

5.2 Företagsanalyser 

5.2.1 Ahlsell 
Ahlsell utger sig för att vara i princip ett helt budgetlöst företag, något vi bara kan bekräfta.  

 

Först och främst använder Ahlsell sig inte av några prognoser, utan istället görs vissa 

trendberäkningar för att känna av marknaden. Vidare finns ett väldigt decentraliserat synsätt inom 

företaget, som bygger på ett stort förtroende och en tillit mellan anställd och ledning. Då 

organisationsstrukturen är enkel och ledningsfilosofin tydlig, minskar budgetens betydelse för att 

fördela ansvar. Istället för att kommunicera detaljmål, styrs enheterna genom relationstal. 

Följaktligen ökar chefernas handlingsfrihet, i samband med att resursbegränsningarna minskar. 

Budget, som resulterar i en mer detaljerad kommunikation av strategin, låser medarbetarna till en 

viss handlingsplan och strider därmed mot Ahlsells ledningsfilosofi. Dock finns ett problem i hur 

Ahlsell tydligt kan kommunicera strategin och målen utan en budget eller prognos. Som ny i 

företaget kan det upplevas förvirrande utan klara riktlinjer, men vägs mot att det på lång sikt 

skapar frihet för medarbetaren och incitament till egna initiativ. Trots allt behåller ledningen ändå 

viss kontroll, genom att sätta ramar för större engångskostnader samt genom centrallagret. 

 
Möjliga anledningar till att det inte sker någon planering genom prognoser i verksamheten, kan 

vara såväl att Ahlsell anser det tillräckligt med långsiktig strategisk planering som att branschen 

som företaget verkar i inte kräver det. Den kan beskrivas som mogen, med relativt låg tillväxt och 
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få teknikinnovationer som ändrar spelreglerna. Detta kan jämföras med exempelvis Ericsson, som 

i telekombranschen står inför helt andra förutsättningar. Det speglar sig även i att Haglund inte 

nämnde ökad flexibilitet som ett motiv till att företaget valde att sluta använda budget. 

 

Vid uppföljning är benchmarking ett väl utvecklat instrument inom Ahlsell. Detta är utformat 

som ett tävlingsmoment och har ersatt budgetens syfte att kontrollera utfallet gentemot budgeterat 

resultat, i enlighet med budgetlös teori. En problematik med benchmarking kan vara att det 

enkom fokuserar på enhetens prestation relativt de andra, men säger inget om hur det går för 

företaget totalt, jämfört med dess konkurrenter. Ett alltför stort fokus på relationstalen kan 

försumma långsiktigheten och i viss mån öka riskaversionen hos enheterna. I detta fall blir 

budgeten eller prognosen svår att ersätta, eftersom långsiktighet där blir lättare att specificera och 

uppmuntra till, i form av nedbrytbara delmål.  

 

Tilliten till den enskilde speglar sig även i Ahlsells tro på icke-monetära motivation, att den 

anställde inte jobbar enbart för lön, utan också av lojalitet mot företaget. Detta resulterar i att de 

anställda belönas i form av utbildningar och personlig utveckling. Cheferna belönas dock med 

individuell bonus utifrån nyckeltalens resultat. Detta strider mot den budgetlösa teorin, som 

hävdar att detta riskerar att skapa en svagare tillit och generera sämre prestationer hos de 

anställda och därför förordar endast kollektiv belöning. 

 

5.2.2 Alfa Laval 
Alfa Laval framstår som ett relativt budgetstyrt företag, vilket inte minst visar sig i 

prognosarbetets likheter med den traditionella budgetprocessen. Då företaget har en heterogen 

verksamhet och intraberoende enheter, framstår det som om att Alfa Laval är i behov av ett 

verktyg som samordnar, fördelar ansvar och resurser, samt fungerar som utgångspunkt för 

uppföljning och belöning.  

 

Prognoserna används inte bara för att planera verksamheten, utan även för att fördela ansvar då 

den som gjort prognosen blir skyldig att förklara avvikelser, samt belönas, utifrån prognosens 

överensstämmelse med verkligheten. Prognoserna är förvisso rullande och uppdateras varje 
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kvartal, men eftersom ansvar knyts till prognosens värden, precis som till en budgets, blir 

prognosen mer lik en budget som revideras, än en prognos.  

 

Resursfördelningen sker genom prognosdokumentet, då detta ska godkänns av någon högre upp i 

hierarkin. Därmed finns vissa likheter med budgetprocessen, då fördelningen sker via ett 

dokument. Även samordning, som inom Alfa Lavals verksamhet är viktig då det finns en form av 

intraberoende mellan divisionerna, sker via prognosarbetet 

 

Uppföljning av verksamhetens utfall sker mot föregående år. Enligt teorin om budgetlös styrning 

bör uppföljning ske genom både extern och intern benchmarking. Alfa Lavals verksamhet kan 

beskrivas som heterogen, då koncernens olika enheter har skilda processer och produkter. Detta 

gör det svårt att tillämpa benchmarking internt, men även externt. Det är också en trolig 

förklaring till att prognosen används som huvudsakligt underlag för belöning.  

 

Alfa Lavals ledning använder främst Växellådan för att kommunicera företagets strategi till 

medarbetarna, men detta görs även genom de årliga målkonferenserna. Prognosen skapas bottom 

up och utifrån deras förutsägelser om framtiden, inte utifrån ledningens mål. Prognosen används 

därmed inte som ett kommunikationsverktyg inom Alfa Laval.  

 

5.2.3 Atlas Copco 
Utifrån att Atlas Copco är ett av två företag som använder sig av rullande prognoser, kan en 

förväntad slutsats vara att det är ett budgetlöst företag. Detta är dock en sanning med 

modifikation. 

 

Prognosprocessen i Atlas Copco startar genom att ledningen sätter tydliga mål, med viss hänsyn 

till enheternas prognoser. Prognoserna används för att följa upp hur enheterna ligger till, relativt 

målen. Dock ändras målen generellt aldrig. Därmed används prognoserna som planering för att 

nå framtida mål och fokus är framåtriktat, även om en viktig del är kontroll. Detta är alltså i 

relativt stor utsträckning en prognos enligt teorin. Att prognosen rullar är positivt, eftersom det 

enligt forskningsresultat förbättrar planeringens utfall. Dock begränsas dess kontinuitet av att den 
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nästan uteslutande följer en tre- till femårsplan, nedbruten i kalenderår. Det negativa med alltför 

fasta mål, är att det riskerar att leda till ett begränsande av de operativa chefernas möjligheter att 

påverka de korta och mediumlånga målen.  

 

Uppföljningen av enheterna sker, gentemot mål och föregående år, varje kvartal och 

benchmarking sker både vid målsättandet och utfallet, framförallt internt. Vidare involveras 

ansvarig chef vilket, enligt De Waal, bidrar till ett starkare engagemang. Rankinglistor används 

inte och en möjlig förklaring kan vara att det är svårt göra rankinglistor inom en koncern med så 

heterogena verksamheter, till skillnad mot Handelsbanken eller Ahlsell. Själva 

uppföljningsprocessen kan liknas vid ett budgetförfarande, där målen ständigt står i fokus och 

benchmarkingen är mest aktuell när målet sätts. Att jämförelser sker vid målbestämmandet torde 

inte vara något unikt för budgetlös styrning, även om det förespråkas i teorin, utan är vanligt 

förekommande på liknande sätt vid en budgetprocess.  

 

Den egentliga anledningen till att Atlas Copcos mål samordnas kan inte direkt härledas till något 

intraberoende liknande det som finns i Ericsson och Trelleborg. Detta då Atlas Copco ej har så 

mycket internhandel förutom centrala IT och administrationstjänster. Dock innebär målen de 

facto en samordning, vilket utifrån på förhand bestämda mål eventuellt kan resultera i minskad 

flexibilitet. Detta är en aning motsägelsefullt då önskan om ökad flexibilitet var en av 

anledningarna till att Atlas Copco övergav budgeten. 

   

Ansvarsfördelning sker genom en tydlig målstyrning, med centralt dikterade mål. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att Atlas Copco bedriver industriell verksamhet och därmed är det 

svårare för den enskilde medarbetaren att ta initiativ. Vidare stödjer den decentraliserade filosofin 

att ledningen sätter mål, men att enheter självständigt får utforma sin handlingsplan. Dock 

begränsas detta i Atlas Copco, främst genom att ledningen i viss utsträckning även styr hur målen 

ska uppfyllas om enheter vid kontrollen ej ligger bra till gentemot målet.    

 

Atlas Copco använder ett styrkort som kommunicerar och förtydligar ansvar för de olika 

enheterna. Emellertid är de flesta av målen finansiella, vilket resulterar i att styrkortet har vissa 

likheter med en budget och budgetens sätt att kommunicera strategi och mål. 
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En del av belöningsstrukturen är ett optionsprogram för cheferna, vilket är en form av kollektiv 

belöning som, enligt budgetlös teori, uppmuntrar lagkänsla och framhåller teamet, snarare än 

individen. Dock är den generella bonusen utifrån måluppfyllelsen, vilket är identiskt med 

belöningssystem vid budgetanvändande.  

 

5.2.4 Bergman och Beving 
Bergman & Beving är i många avseenden ett budgetlöst företag. Grunden i det påståendet läggs 

genom företagets använding av prognoser, som är väldigt lik den som beskrivs i teorikapitlet. En 

reservation bör dock göras, då företagets organisationsstruktur byggs upp av ett stort antal 

koncernbolag med egen styrelse och VD. Den styrning som sker i dessa kan skilja sig markant 

från koncernledningens, vilket Mats Björkman också antyder under intervjun.   

 

Bergman & Beving är, tillsammans med Vattenfall, det enda av fallföretagen som använder 

prognosen enbart som planeringsverktyg. En vanlig kritik mot budgeten är att den leder till 

suboptimerande beteende och felaktiga prognoser, på grund av att ansvar, resursfördelning och 

belöning knyts till den. Detta problem torde dock inte uppstå i någon större medveten 

utsträckning i Bergman & Bevings prognosprocess, tack vare prognosens enligt teorin korrekta 

och därmed begränsade användningsområde. Detta är något som säkerligen främjar den planering 

som görs av koncernledningen. Vidare görs prognosprocessen bottom up och någon större 

diskussion följer inte på detta, vilket ter sig ganska självklart mot bakgrund av prognosernas 

användning. Anmärkningsvärt är dock att de prognoser som görs inte är rullande, något som 

skiljer sig från teorins definition. Att hitta en förklaring till detta är inte heller särskilt enkelt. 

Planeringen förbättras, enligt studier, då rullande prognoser används. Däremot försämras dess 

prestation då prognoser revideras frekvent. Något som Bergman & Beving, precis som flera av de 

övriga fallföretagen, gör kvartalsvis. 

 

En intressant reflektion är att Bergman & Beving och Ahlsell, trots att de är i samma bransch, har 

skiljda syner på prognosers nytta. En tänkbar tolkning är att ledningen i Bergman & Beving 

ställer aningen högre krav på kontroll över och inblick i enheternas verksamhet, åtminstone på 

kort sikt. Den bransch företaget befinner sig i torde beskrivas som mogen, vilket i sin tur 
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vanligtvis innebär en relativt stabil omvärld och kontinuerliga mönster. Det är fakta som talar för 

att relativt korrekt planering kan göras, men samtidigt också för att planeringsbehovet inte är så 

stort. Vidare bör dock företagets verksamhet präglas av ett stort antal kunder, varav många 

mindre, och små kontrakt. Detta kan leda till att möjligheterna till planering påverkas negativt 

och istället göra att den utgår från föregående års utfall, något som liknar budgetens förfarande 

och tankesätt. 

 

Bergman & Beving följer upp sina enheter utifrån något som kan hänföras till Shareholder Value. 

Detta sker genom att den centrala delen i de få nyckeltal som enheterna rapporterar in och 

utvärderas efter är avkastning på sysselsatt kapital. Föregående år är den överordnade 

referenspunkten i företagets uppföljning. Det är ett av få moment som kan liknas vid en 

budgetuppföljning. Brist på intern eller extern benchmarking riskerar att leda till skeva mål och 

att det blir ett självändamål att visa tillväxt jämfört med föregående period. I ett längre perspektiv 

torde det vara något som kan få negativa effekter på medarbetares motivation. 

Ansvarsfördelningen är tydlig genom resultatenheter genom hela företaget. Samtidigt är den 

öppen och odetaljerad, mot bakgrund av de få nyckeltal som följs upp, vilket förstärker bilden av 

att Bergman & Beving ur ett koncernperspektiv tillämpar ren målstyrning.  

 

Även sättet på vilket resursfördelningen sker följer en filosofi som bygger på decentralisering. 

Dock granskas prognoserna centralt för att säkerställa balans mellan målen. Det tyder även här på 

inslag av ett något större kontrollbehov än Ahlsell, och även Handelsbanken, vilka i stor 

utsträckning enbart förlitar sig på att utvärdera i efterhand. Även om internpriser används i viss 

utsträckning anser ledningen att ytterligare instrument för att samordna behövs. Belöningen för 

chefer är kopplad till i vilken grad de visar prov på förmåga till samarbete med övriga enheter 

och att se till helheten i företaget. Tanken är alltså att dessa mått ska fungera som självreglerande 

mekanism för samordning, till skillnad från en budget som snarare bygger på centrala åtgärder. 

 

5.2.5 Ericsson 
Empirin har indikerat att Ericsson styr under influenser av budget. Detta visar sig vara riktigt, då 

Ericsson är ett av de företag i fallstudien vars ekonomistyrning har störst likheter med 

budgetarbetet.  
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För det första är Ericssons prognoser inte rullande, även om dessa används till planering. Just att 

de har prognoser förefaller logiskt, då Ericssons kontraktsprocesser är stora och därmed ställer 

höga krav på planering. Vidare är Ericsson inte endast ett handelsföretag, likt Ahlsell, utan har 

även egen produktion, vilket ställer krav på framförhållning samt samordning internt. En av 

anledningarna till att Ericsson lämnade det traditionella budgetarbetet var svårigheten att planera 

då branschen förändras, vilket ställer högre krav på flexibilitet. Prognoserna har därmed störst 

fokus på intäktssidan och detaljkravet är lågt. Dock blir processen väldigt lik budgetens, genom 

den interna målkonferensen när målen, som sätts top down, inte i någon större utsträckning 

jämkas. Detta då målen, som bestäms på koncernnivå, endast marginellt påverkas av prognoserna 

som kommer nedifrån enheterna. Utifrån Smedbergs uttalande finns en tydlig åsikt att 

prognoserna kommer i vägen för målprocessen, något som skiljer sig från de andra 

intervjuobjekten. Där ses oftast prognosen som ett hjälpmedel för att uppnå ett gemensamt mål. 

En positiv aspekt, som således är naturligt, är att målprocessen ger upphov till mindre behov av 

alternativ samordning inom organisationen. Behovet kan möjligen sägas vara tämligen stort i den 

här typen av verksamhet med intraberoende enheter, jämfört med exempelvis Handelsbanken, 

och intrycket förstärks ytterliggare genom att prisdiskriminering ibland förekommer vid 

internhandel.  

 

Resultatansvaret i företaget är kopplat till målen, som enheterna själva påverkar marginellt, vilket 

inte är förenligt med budgetlös teori. Även om Ericssons decentraliserade organisation möjliggör 

en platt organisation, är Ericsson tämligen hierarkiskt. Oftast sker kontakten mellan 

marknadsenheterna och koncernen via affärsenheterna. Det är även dessa som formulerar mål till 

marknadsenheterna. En rimlig förklaring till detta kan vara Ericssons storlek och att det därmed 

skulle bli svårt att administrera en plattare organisation. Vidare är problematiken vid en 

matrisorganisation ofta att det blir dubbel och därmed otydlig ansvarsfördelning, vilket Ericsson 

genom en mer hierarkisk organisationsform eventuellt försökt förhindra. Viljan att ha en 

decentraliserad organisation visar sig genom att de allmänna omkostnaderna fördelas på 

enheterna, i enlighet med den decentraliserade filosofin. 

 

Vidare medverkar planeringen av resursfördelningen, där koncernen ej specificerar resurserna 

utan enkom kopplar dem till målen, till att stora likheter med budgetförfarandet finns. Då 
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enheterna inte själva sätter sina mål är det naturligt att koncernen delar ut pengar för att uppnå 

målen. Det ideala förfarandet, enligt budgetlös teori, hade varit om enheterna i större utsträckning 

själva hade fått påverka sina mål och rå över sina resurser. Generellt sett är kravet på kontroll 

uttalat större och om prognoserna exempelvis visar att enheten inte kommer att nå sina mål, sätts 

processer igång, top down, för att korrigera detta. Slutsatsen blir därmed att resursfördelning 

knyter an till ett budgetförfarande.  

 

Uppföljningen sker både gentemot föregående år, men även genom intern benchmarking på ett 

antal nyckeltal. Just benchmarking är något som förespråkas inom budgetlös teori. Dess betydelse 

i Ericsson kan dock antas vara marginell, då belöningen ej är kopplad till den.  

 

Belöningen inom företaget är tämligen individuell vilket ej är förenligt med budgetlös teori. Dock 

finns ett frivilligt aktiesparprogram, som ett substitut till att grunda belöningar på måluppfyllelse 

utifrån budget.  Programmet är en viss typ av kollektiv belöning, då det är öppet för alla 

anställda, vilket eventuellt kan resultera i att lojaliteten till företaget stärks.  

 

5.2.6 Handelsbanken  
Handelsbanken är föregångaren inom budgetlös styrning, vars tydliga ledningsfilosofi om 

decentralisering innebär att den traditionella budgetens syften som planering, ansvarsfördelning, 

samordning och resursfördelning tonas ned. 

 

Handelsbankens filosofi innebär att varje unik affärssituation ska inledas förutsättningslöst. 

Därmed finns det inte någon anledning att planera och därmed inget behov av prognoser. 

Bankbranschen befinner sig i en mogen fas i dess livscykel. Detta innebär att antalet produkter 

och tjänster som säljs är relativt konstant, jämfört med branscher som IT och telekom där 

försäljningen är mer beroende av den tekniska utvecklingen och konjunkturen. Därför är det 

möjligen så att Handelsbanken inte behöver göra några prognoser, då omvärlden är tillräckligt 

stabil, liknande Ahlsells resonemang. De är inte beroende av få stora kunder, utan många små, 

vilka sannolikt kommer att efterfråga banktjänster även i framtiden. I ett företag där omvärlden är 

stabil, blir planeringen enbart resurskrävande om inte ett behov av kontroll finns. Försök till att 

göra affärer på ett nytt och innovativt sätt för att motverka stagnation hämmas förmodligen enbart 
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av planering. Därför verkar det logiskt för Handelsbanken att inte använda sig av prognoser och 

planeringsverktyg. Ett litet frågetecken kan dock väckas kring detta. Företaget torde, åtminstone i 

viss mån, använda sig av prognoser i sin kommunikation till aktieägarna, även om detta inte 

inkluderas i den formella styrningen. I och med detta gör dock Handelsbankens ledning löpande 

uppskattningar om framtiden samt nuvarande situation, vilka i viss utsträckning kan påverka den 

planering som görs och därmed också den dagliga styrningen. 

 

Genom sin decentraliserade organisationsstruktur är ansvaret tydligt fördelat på varje 

resultatenhet. Resursfördelning förekommer inte, utan regleras genom organisationsstrukturen, då 

varje enhetschef har möjlighet att använda de resurser denne finner lämpligt för att uppnå målet, i 

form av kostnads/intäkts kvoten. Även samordning av verksamhetens enheter och processer ses 

som ett hot mot decentraliseringsfilosofin. Därför genomförs inga aktiva handlingar för 

samordning, utan även denna blir självreglerande genom internpriserna. Förklaringen till hur det 

är möjligt att låta alla enheter vara så självständiga är möjligtvis att enheternas verksamheter är 

fullkomligt oberoende av varandra, jämfört med företag inom tillverkning eller 

forskningsbranscher. 

 

Verksamhetens utfall jämförs internt via rankningslistor samt mot föregående år. Detta trots att 

Wallander, som införde ekonomistyrningssystemet, hävdar att föregående år inte är viktigt utan 

bara enhetens position relativt övriga enheter internt och även externt. Anledningen till att 

Handelsbanken ändå gör detta, är förmodligen att det i en mogen bransch kan existera ett behov 

av jämförelser med föregående år, för att upptäcka när företaget och branschen kommer in i en 

nedgångsfas. Handelsbankens måltal, som utgår från relationen mellan kostnader och intäkter, 

och bankens överordnade mål om räntabilitet visar att företaget styr utifrån fokus på 

värdeskapande, ett Shareholer Value perspektiv. 

 

Kommunikation sker främst verbalt genom hierarkin, men även genom verkställande direktörens 

månatliga brev till samtliga anställda. Härigenom blir mål och strategier tydliga, vilket är 

förenligt med teorin där både Wallander och de Waal och Daum förespråkar ett tydligt och enkelt 

informationsflöde till de anställda. Detta innebär att medarbetarna inte bör få en mängd 

information som styr deras handlande, utan att de själva ska göra det som de anser bäst i varje 
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situation. En tänkbar risk är dock att för lite information minskar medarbetarens perspektiv när 

denne tar beslut. 

 

Ledningsfilosofin medger inte heller belöningar individuellt. Genom Oktogonen får dock  

medarbetarna belöning för sin lojalitet och arbetsinsats vid pensionen. Eftersom avsättningar görs 

till Oktogonen de år då Handelsbankens räntabilitet är bäst i branschen finns incitament att vara 

bättre än konkurrenterna och inte bara bäst internt.  

 

5.2.7 Trelleborg 
Trelleborgs främsta motiv till att sluta att använda budget var att företaget önskade en större 

flexibilitet, i enlighet med den snabbt föränderliga omvärlden. Frågan är dock på vilket sätt deras 

ekonomistyrning är vare sig budgetlös eller har förusättningar att vara mer flexibel än vad den 

tidigare har varit. Företaget är det enda som uttalat sagt sig ha gått tillbaka från ett mer frekvent 

användande av rullande prognoser, till ett färre antal som endast sträcker sig till årsskiftet. En 

analys av företagets ekonomistyrning ur ett flertal perspektiv visar att den, åtminstone i teoretisk 

mening, ligger väldigt nära en traditionell budgetstyrning.  

 

Prognosen är det verktyg som kan sägas syfta till att ersätta budgeten i Trelleborg. Idag använder 

företaget inte några rullande sådana, utan enbart fasta, med tidsperspektivet kalenderårets slut. De 

revideras inte oftare än varje halvår, vilket är lägst frekvens av samtliga fallföretag. Vidare så 

görs resursfördelningen från koncernen specificerat genom den relativt detaljerade formen av 

prognoser som används. Prognosprocessen görs visserligen nedifrån och upp, men den 

tillhörande diskussionen och den eventuella jämkningen av mål och siffor gör att den påminner 

mycket om den klassiska budgetsprocessen. Prognoserna används till synes, åtminstone ur ett 

koncernperspektiv, inte främst i planeringssyfte utan snarare som ett rättesnöre och 

uppföljningsverktyg. Resultatenheterna hålls ansvariga för att uppnå prognosen och belöningen 

är tydligt knuten till detta. Intressant att notera är dock att Trelleborgs agerande i det här fallet 

följer de resultat som framkommit i forskningen, nämligen att färre antal revideringar lämpar sig 

bättre om syftet med prognoser är uppföljning av enheters prestationer. Dessutom är en både 

logisk och teoretiskt grundad slutsats att uppföljning via intern benchmarking inte används alls, 

eller åtminstone i väldigt liten utsträckning, i företag med heterogena verksamheter. 
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Mot bakgrund av att prognosen teoretiskt definieras som ett rullande, kontinuerligt och vid behov 

reviderat planeringsverktyg som inte knyter ansvar och inte innehåller detaljer mer än på sin höjd 

kostnader och intäkter, måste Trelleborgs prognos snarare defineras som budget.  

 

Samordning görs, trots aggregerade prognoser, inte centralt i någon större utsträckning. Något 

som torde höra samman med prognosens tillbakadragna roll i planeringen. Den samordning som 

görs gäller större operationella insatser och strategiska beslut, snarare än den löpande 

verksamheten. Istället spelar internpriset en viktig roll som det samordnande verktyget, vilket 

sannolikt kan förklaras utifrån Trelleborgs decentraliserade organisation, med ett stort antal 

resultatenheter. 

 

Slutligen kan konstateras att även om Trelleborg använder en typ av Balanced Scorecard så fyller 

det en mycket liten funktion ur ett koncernperspektiv. Det både används och följs upp på 

enhetsnivå. 

 

5.2.8 Vattenfall  
Inom Vattenfall används en form av budget, vilken benämns affärsplan, som kompletteras av 

prognosarbete. Budgetens traditionella syften upplevs som viktiga och verksamhetens beroende 

av konjunkturen försöker företaget hantera genom prognosarbete.   

 

Prognosen används enbart för att planera fram till årsskiftet, dock gör prisfluktuationerna på 

elmarknaden att det är svårt att förutsäga framtiden.Vattenfall har, jämfört med exempelvis 

Handelsbanken, ett behov av att göra prognoser över marknadens utveckling. Detta eftersom 

Vattenfalls verksamhetsresultat är avhängigt råvarumarknadens priser.  

 

Prognoserna görs på affärsenhetsnivå och aggregeras till totalnivå för koncernen. Samordning 

kan därför göras utifrån prognoserna, men verktygen för samordning är främst internpriserna och 

affärsplanen. Det finns sannolikt ett större behov av samordning inom en verksamhet som är 

oorganiserad efter värdekedjan, med starkt intraberoende enheter, vilket Vattenfall är, jämfört 

med exempelvis Handelsbanken.   
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Utfallet jämförs inte mot prognoserna, utan mot affärsplanen och det är därigenom som ansvar 

och resurser fördelas. Affärsplanen fungerar även som kommunikationsverktyg, då denna 

uttrycker ledningens mål och strategier nedbrutna till operativnivå. Det är efter affärsplanens mål 

som enheternas utfall bedöms och därmed även det belöningen baseras på. Alltså fungerar den 

därmed som en budget med alla dess syften. Skillnaderna mot en traditionell budget är att 

affärsplanen sträcker sig tre år framåt i tiden och inte är lika detaljerad som en budget. En möjlig 

förklaring kan vara att det i en större heterogen verksamhet, organiserad som en matris med starkt 

beroende av konjunkturen, behövs en budget för samordning, belöning och ansvarsfördelning. 

 

5.2.9 Illustrationer av företagsanalyser 
Utifrån företagsanalyserna ovan kan vissa gemensamma drag utrönas. Kartläggningen av 

fallföretagens ekonomstyrning visar, i enlighet med vad viss ekonomistyrningslitteratur också 

hävdar, att flertalet företag använder prognoser som ett substitut till budgeten.  I figur 6.1 

åskådliggörs, i grova drag, företagens användning av styrverktygen budget och prognos, i 

förhållande till dess defintioner i teorin. Analysen är gjord oberoende av vad företagen själva 

väljer att kalla respektive styrverktyg och de delas in i fyra grupper. Handelsbanken och Ahlsell 

hamnar i den nedre vänstra, då de varken använder budget eller prognoser. Bergman & Beving 

och Atlas Copco är de fallföretag som använder sig av prognoser enligt teorin. Vidare använder 

Vattenfall sig också av prognoser på liknande sätt, men kompletterar detta med traditionell 

budget och således placerar företaget sig högst upp till höger i matrisen. Längs ned till höger i 

matrisen, utan inbördes ordning, placerar sig de tre företag, vars styrverktyg i störst utsträckning 

påminner om vad som traditionellt avses med budget, utan att denna kompletteras med 

prognoser.  
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Figur 6.1, Åskådliggörande av fallföretagens ekonomistyrningssystem. 

 
Dock har det visat sig att användning av prognoser inte nödvändigtvis är synonymt ett budgetlöst 

företag. Utifrån analysen och matrisen ovan är det endast fyra företag som vi, utifrån de 

budgetlösa teorier som presenteras i teorikapitlet, anser vara budgetlösa.  Nedan i figur 6.2 

åskådliggörs i vilken grad dessa är budgetlösa, i förhållande till varandra. Längst till vänster är 

således den högsta graden av budgetlöshet och sedan är det en fallande skala. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 6.2, Förtydligande av fallföretagens grad av budgetlöshet. 
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Då budgetlös teori skiljer sig åt i vissa avseenden mellan olika författare och teoretiker, är det av 

intresse att studera vilka av företagen som bäst stämmer överens med vilken budgetlös teori. I 

figur 6.3 presenteras detta.  

 
 
  

 
  Figur 6.3, Visualiserande av de budgetlösa fallföretagens karaktäristika.   

 

Föga oväntat är det Handelsbanken som är mest lik Wallander. Att Bergman & Beving och Atlas 

Copco hamnar närmast Hope och Fraser beror primärt på deras användning av prognoser. Atlas 

Copco är i detta fall marginellt mer likt Wallander, då Bergman & Beving ej fördelar ut sina 

allmänna omkostnader. 
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6 Resultat 
 

6.1 Budgetens syften 
 

I problemdiskussionen väcks ett flertal frågor kring budgetens syften och i analysen studeras 

likheter och skillnader mellan fallföretagen i hur dessa hanteras. Budgetens traditionella syften 

visar sig variera i betydelse och i den roll de ges mellan de olika företagen. Vissa förefaller 

enklare att ersätta i en del företag, medan de i andra fyller ett större behov och därför kan tänkas 

utgöra ett hinder för en styrning helt utan budget.  Vilka syften som kan ersättas, alternativt tonas 

ned i betydelse, verkar i stor utsträckning bero på företagets bransch, organisationsstruktur och 

ledningsfilosofi. Det är därför svårt att dra generella slutsatser kring budgetens vara eller icke-

vara i ett företag. Samordning och uppföljning tenderar dock att framstå som svårast att ersätta, 

samtidigt som planering och kommunikation med fördel kan genomföras på andra sätt. Vidare 

visar analysen på att vissa av budgetens syften inte upplevs som lika viktiga i företagens 

ekonomistyrning, mycket beroende på att decentralisering och handlingsfrihet prioriteras. 

 

Utifrån analysen kan slutsatser dras att de faktorer som främst påverkar ett företags utformning 

av sin ekonomistyrning kan delas in i medvetna val, i form av ledningens preferenser, samt 

företagets yttre och inre begränsningar: 

 

• Ledningsfilosofi  

En styrfilosofi som prioriterar decentralisering i form av handlingsfrihet för den enskilde 

medarbetaren antas leda till att flera av budgetens syften inte blir lika viktiga. En tydlig 

resurs- och ansvarsfördelning kan snarare upplevas som hinder för en flexibel 

organisation. 

• Omvärld  

Branschens karaktär påverkar företagets ekonomistyrning, genom konjunkturberoende, 

konkurrenssituation, teknikutveckling och kontraktstyp. 
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• Typ av verksamhet 

Företag med stor andel produktion har ofta en komplex intern värdekedja och därmed ett 

stort intraberoende. Därmed ställs större krav på samordning och en i många avseenden 

mer detaljerad och strikt ekonomistyrning. 

• Branschens livsfas 

Företagets bransch påverkar såväl behov av planering som möjlighet till detta. Ett företag 

i en mogen bransch kan sannolikt med relativt hög säkerhet prognostisera framtiden, men 

samtidigt begränsar detta företaget i dess strävan att upptäcka potentiella möjligheter och 

hot. 

• Organisationsstruktur 

Företag med komplex organisationsstruktur, företrädesvis matris, har ett större behov av 

en detaljstyrd ekonomistyrning för att säkerställa målkongruens. 

• Homo- eller heterogen verksamhet 

      I de fall där ett företags enheter är homogena, möjliggörs en ekonomistyrning som     

      bygger på lägre grad av ledningskontroll och central styrning. 

 

6.2 Styrverktyg 
En analys av de olika fallföretagens ekonomistyrning visar inte på några dramatiska skillnader 

jämfört med traditionell budget. Prognoser, som är det instrument som i stor utsträckning är tänkt 

att ersätta budgeten och dess roller och syften som styrverktyg, nyttjas i flera av företagen enligt 

teorins definitioner snarare som en budget under nytt namn. Prognosen används i många företag 

framförallt till planering, samordning, ansvarsfördelning, uppföljning och belöning. Framförallt 

gäller detta de av fallföretagen som innehåller en stor andel produktion, en komplex intern 

värdekedja och heterogena enheter. Dessa framträder i uppsatsen som de mest tydliga 

begränsningarna för att ersätta budgetens syften med alternativa instrument. I inget av 

fallföretagen används dock budget helt i enlighet med teorins defintioner, även om den i vissa fall 

är snarlik. Företagens försök att arbeta med prognoser, samt att komplettera med andra 

styrinstrument, förstärker bilden av budgeten som mindre viktig och en utveckling där allt fler 

använder hybridsystem i sin ekonomstyrning. Steget till att vara budgetlösa är däremot, i de flesta 

fall, fortfarande långt. 
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Absoluta och relativa måltal är, i framförallt de företag där prognoser inte används eller där de 

används i mindre utsträckning, ett centralt styrverktyg. Måltalen grundar sig ofta på att mäta 

enheternas värdeskapande i förhållande till sysselsatt kapitel, vilket kan jämföras med att styra 

utifrån ett Shareholder Value perspektiv. Noterbart är att inget av fallföretagen uttrycker, eller ens 

antyder, att de använder sig av Activity Based Budgeting. Då detta modernt anpassade sätt att 

budgetera grundar sig i ett fokus på den operationella verksamheten torde det främst tilltala 

företag med egen produktion. Mot bakgrund av att det är dessa företag som i studien funnits ha 

störst svårigheter att ersätta budgetens syften ter det sig en aning överraskande. 

 

Vid en jämförelse mellan fallföretagens ekonomistyrning och de modeller och teorier som finns 

för budgetlös styrning, är Handelsbanken och Ahlsell de som tydligt särskiljer sig. Skillnaderna 

grundar sig främst i att de inte använder prognoser alls och att intern benchmarking sätts i fokus 

vid uppföljning av resultatenheterna. 

 

6.3 Resultatdiskussion   
Att undersöka mindre företag hade förmodligen lett till annorlunda resultat. Detta främst på 

grund av att budgetens roll traditionellt inte är lika stark i dessa. I mindre företag är 

organisationerna mindre komplexa och styrningen är mindre formell.  

 

Valet av svenska företag ger även den effekter då utländska företag har en annan kultur. Svenska 

företag har generellt mer decentraliserad organisationer.  

 

Undersökningen fokuserar på företaget som koncern. Hade enheter längre ned i organisationen 

studerats kan resultatet blivit annorlunda då det är en mer komplex process att upphöra med 

budget på koncernnivå, än ute i organisationen. 

 

Om ansatsen varit att enbart varit att studera ett färre antal av budgetens traditionella syften är det 

troligt att undersökningen gett en mer djupgående förståelse och starkare underlag till analys. 

Detta hade dock varit till nackdel för syftet att göra en kartläggning av företag som säger sig ha 

upphört budgetera. 
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6.4 Förslag till vidare forskning 
Att studera ett eller ett par av de syften som i analysen pekats ut som de viktigaste och även de 

svåraste att ersätta vore intressant att jämföra med exempelvis Hope och Frasers teorier om alla 

företags möjligheter att sluta använda budget.  

 

Det är intressant att inget av fallföretagen uttryckligen nämner Aktivitetsbaserad budgetering. Då 

detta är en evolutionär utveckling av budgeten, till skillnad från BBRT och BLÖS, och dessutom 

har ett operationellt fokus, vilket torde det vara lämpligt för producerande företag. Detta vore 

även intressant att studera. 

 

Att utifrån agentteorin analysera varför skillnader finns mellan företag när det gäller hur dessa 

hanterar budgetens syften, med fokus på ansvarsfördelning, samordning och resursfördelning. 
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Bilaga 1.1 
 
 

Intervjufrågor till intervjuobjekt 
 
1. Hur ser ert företags aktuella ekonomistyrningssystem och organisationsstruktur ut idag 

jämfört med tidigare. 
 

2. Varför bytte ni från "traditionellt budgetanvändande" till ert nya system? 
 
3. Hur gör ni idag prognoser för er verksamhet för att kunna planera för framtiden?  
 
4. Hur följer ni upp verksamhetens resultat för att kunna anpassa verksamheten till olika utfall?  
 
5. Hur fördelar ni resurser och klargör dess användningsområden inom organisationen?  
 
6. Hur samordnar ni olika processer, flöden och medel inom verksamheten?  
 
7. Hur fördelar ni ansvar för processer och olika enheter inom verksamheten?  
 
8. Hur motiverar ni era anställda att prestera?  
 
9. Hur kommunicerar ni verksamhetens mål till era anställda? 
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Bilaga 1.2 

 

Intervjufrågor 

 
1. Formalia 
 
• Intervjupersonens namn 
• Intervjupersonens bakgrund på företaget och titel/arbetsuppgifter  
 
 
2. Hur ser ert företags aktuella ekonomistyrningssystem och organisationsstruktur ut idag 

jämfört med tidigare. 

 

3.  Varför bytte ni från "traditionellt budgetanvändande" till ert nya system? 

 
A  Vilka negativa aspekter som ni upplevde att budgeten, både som produkt och som process, 
medförde låg bakom beslutet att minska alternativt helt upphöra att arbeta med budget? 
 
B Hur såg processen vid avskaffandet av budgeten ut? 
 
C Vilka är de huvudsakliga skillnaderna och hur stora är dessa, anser du, mellan sättet ni arbetar 
med ekonomi- och verksamhetsstyrning nu, jämfört med hur ni arbetade tidigare? 
 
4.  Hur gör ni idag prognoser för er verksamhet för att kunna planera för framtiden?  
 
A Hur tas prognoser fram? För hur långa tidsperioder? Hur ofta uppdateras dessa? 
 
B På vilket sätt stödjer det nuvarande styrsystemet arbetet med att uppnå en optimal balans 
mellan kort- och långsiktigt tänkande och agerande i företaget? 
 
5  Hur följer ni upp verksamhetens resultat för att kunna anpassa verksamheten till olika utfall?  

 
A I vilken utsträckning jämförs utfallen för varje resultatenhet och företaget som helhet mot 
följande? 

- Andra resultatenheter internt 
- Föregående års resultat för resultatenheten 
- Konkurrenter i branschen 
- På förhand satta mål för året 

 
B  På vilken ledningsnivå sker detta? 
 
C Hur är tidsåtgången för just uppföljning med dagens styrsystem jämfört med ert tidigare mer 
budgetbaserade styrsystem? 
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D Hur är informationssystemen som möjliggör uppföljning konstruerade? 
 
E Vilken roll spelar informationssystemen i företaget?  
 
F I vilken utsträckning arbetar ni med fullt integrerade system i ett enda, så kallade Entreprise 
Wide Systems, där alla på alla olika nivåer i företaget direkt kan hämta information om kostnader 
och försäljning, samt andra nyckelindikatorer? 
 
G Hur arbetar ni med era kundrelationer med tanke på informationsanalys av kunddata, 
försäljningsanalyser, kundprofiler, så kallade Customer Relationship Management. 
 
6 Hur fördelar ni resurser och klargör dess användningsområden inom organisationen?  

 
A Vilka grunder finns för den här uppdelningen? 
 
B Vem gör fördelningen? 
 
C Tillämpar företaget i någon utsträckning Activity Based Management och Activity Based 
Costing? 

- I vilket syfte används detta då primärt? 
- På vilken nivå används verktyget? 

 
 
7 Hur samordnar ni olika processer, flöden och medel inom verksamheten?  

 
A Hur viktigt är samarbete mellan olika enheter i företaget för att helheten ska fungera? Hur 
arbetar företaget för att stimulera sådant samarbete och motverka suboptimering? 
 
B Arbetar ni med internprissättning? Om ja, på vilket sätt och i vilken utsträckning?  
- Vad är syftet med att tillämpa internprissättning? 
- Vilka problem/utmaningar upplever ni kan uppstå med internprissättning 
- I vilken utsträckning kan enheter välja om de vill köpa externt istället för internt? 
- Hur sätts internpriset? 
 
 
8  Hur fördelar ni ansvar för processer och olika enheter inom verksamheten?  
 
A På vilka nivåer i företaget finns resultatansvar? (profit-centers) 
 
B Fördelas även "over-head kostnader" till de olika resultatenheterna? 
 
C Vilka är de viktigaste måtten för att utvärdera en resultatenhets prestation? 
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9 Hur motiverar ni era anställda att prestera?  

 
A På vilka grunder belönas anställda i företaget?  
 
B Sker belöning främst individuellt eller kollektivt? 
 
10  Hur kommunicerar ni verksamhetens mål till era anställda? 

 
A Hur kommuniceras strategin genom företaget? 
 
B Hur går den strategiska planeringen till inom er verksamhet? 
- beskriv processen och dess tidsperspektiv 
 
 
Frågor om det finns tid över: 
 
11 Tror Ni budgetlös styrning lämpar sig bättre i vissa branscher och i så fall vilka och varför? 
 
12  Finns det några centrala faktorer som bör vara uppfyllda (exempelvis organisationsstruktur, 
marknadsföring, ledningsfilosofi osv.) 
 
13 Vad associerar du till begreppet budget och budgetstyrning 
 
14 Vilka krav ställs på den enskilde medarbetaren i ett styrsystem som inte använder budget som 
ett dominerande verktyg för ekonomistyrning jämfört med budgetstyrning? 
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Bilaga 1.3 

Matris över empirin Ah A L A C B B Er Ha Tr Va
Organisationsstruktur Funktion Matris Division Division Matris Division Division Division

Motiv:
resurskrävande X
ledningsfilosofi X X
snabbrörlig omvärld/statiskt verktyg X X X X X X X
ej värdeskapande X X X

Erfarenhet av styrning utan budget ca 10 år ca 5 år ca 10 år ca 10 - 15 år 5 år ca 30 år ca 10 år ca 5 år

Prognos: Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja
rullande X X I viss mån
tidspersepktiv 12 mån 12 mån Årets slut Årets slut 12 mån 12 mån
intervall kvartal kvartal kvartal kvartal halvår kvartal
processen B-U B-U B-U T-D B-U T-D

Andra styrmedel BM BSC, BM  SHV, BM BSC, BM SHV, BM BSC

Uppföljning av utfall:
mellan enheterna internt X X X X X
föregående år X X X X X X X X
på förhand satta mål eller prognoser X X X X X
externt X X X
uppföljningsintervall Månadsvis Månadsvis Kvartalsvis Månadsvis Månadsvis Månadsvis Månadsvis Månadsvis



 
 
  Ah A L A C B B Er Ha Tr Va 
Samordning:                 
Aggregerade prognoser   X X   X   X X 
Marknadsmässiga internpriser X   X X X X X X 

Självkostnadsbaserade internpriser   X       X     

                  
Ansvarsfördelning:                 
Profit centers X X X X X X X X 

Fördelning av over head-kostnader   X X   X   X   

                  
Motivationsverktyg:                 

Finansiell belöning individuellt chefsnivå X X X X X   X X 
Finansiell belöning kollektivt chefsnivå     X   X X   X 
Finansiell belöning individuellt 
medarbetarnivå   x X   X   X   
Finansiell belöning kollektivt medarbetarnivå   X X   X X X X 

Icke-finansiella motivationsverktyg X X X   X X     

                  
Främsta kommunikationsverktyg:                 
Intranät X       X   X   
Verbalt X X X X X X X X 
PM           X     

Scorecard el.liknande   X X   X       
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