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Sammandrag

Bakgrund och problem: Budgeten har sedan länge varit ett viktigt verktyg i de flesta 

företags ekonomistyrning. Men nyttan med budgetering och den traditionella 

ekonomistyrningen har blivit mer och mer ifrågasatt på senare år. Så hur fungerar då styrning

med hjälp av budget och hur fungerar budgetlös styrning? Om nu budget inte förekommer i 

ett företag, hur styr och kontrollerar man företagets verksamhet? Och hur planerar man och 

sätter upp mål för framtiden?

Syfte: I denna uppsats ska vi redogöra för hur budgetlös ekonomistyrning och traditionell 

ekonomistyrning med budget skiljer sig åt. Vi har också för avsikt att förklara orsakerna till 

varför man använder sig av budgetlös styrning, hur det budgetlösa styrsystemet är utformat 

samt hur man planlägger framtiden utan budget. Vidare ämnar vi undersöka vilka fördelarna 

respektive nackdelarna med budgetlös styrning är.

Metod: Vår studie är av kvalitativ karaktär då den bygger på intervjuer av personer på 

chefsnivå i Svenska Handelsbanken. Vår empiriska del är en fallstudie av Handelsbankens 

budgetlösa styrning som i analysen ställs mot vår teoretiska beskrivning av traditionell 

styrning med budget.  

Resultat: Handelsbanken har lyckats att utforma ett väl fungerande styrsystem utan budget. 

Deras budgetlösa styrning innefattar alla de syften som finns med budgeten, men 

genomförandet är klart mer effektivt och mindre resurskrävande än styrning med budget. 

Övergången till ett budgetlöst styrsystem kräver en stor omstrukturering av företaget samt en 

stor tillit till de anställda. Dock anser vi att många företag har allt att vinna på att överge 

budgeten.   
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1. Inledning
___________________________________________________________________________

I detta kapitel ämnar vi att ge läsaren en inledande bild av den rådande diskussionen kring 

budgetens vara eller icke vara. Vi redogör för de frågor vi ämnar besvara, syftet med 

uppsatsen samt hur vi valt att avgränsa oss. 

___________________________________________________________________________

1.1 Bakgrund

Budgeten är ett viktigt verktyg i de flesta företags ekonomistyrning och har använts i svenska 

företag sedan 1950-talet. Budgeten syftar till att hjälpa företagsledningen att styra mot 

uppsatta mål, den underlättar koordinationen och kommunikationen i företaget och är ett bra 

hjälpmedel för att utvärdera olika enheters prestationer. (Lindsey & Murry 2007) Men på 

senare år är det fler och fler som har kommit att ifrågasätta den traditionella 

ekonomistyrningen och nyttan med budgetering och långtidsplanering. Jan Wallander, 

tidigare VD för Handelsbanken, har t.o.m. gått så långt att påstå att budgetering är slöseri med 

resurser och dessutom kan det vara direkt skadligt för företag (Wallander 1995). 

För nästan 40 år sedan stod Handelsbanken inför en stor kris, lönsamheten var alltför låg och 

flera inom ledningen lämnade företaget. Vid denna tidpunkt hade banken påbörjat att 

installera ett sofistikerat budgetsystem. Detta arbete kom att stoppas och sedan dess har 

Handelsbanken inte använt sig av budget. Handelsbanken genomförde många och stora 

förändringar för att lösa de problem de stod inför, att lämna budgeten var en av de mest 

kritiska.(Lindsey & Murray case) Jan Wallander var mannen som stod bakom denna nya idé 

med styrning utan budget, tankarna kring denna typ av styrning började under hans tid på 

Sundsvallsbanken. (Handelsbanken.se)

Många företag har investerat enorma mängder pengar i IT-nätverk och nya alternativa 

styrmedel såsom EVA (Economic Value Added), balanserade styrkort, TQM (Total Quality 

Management), aktivitetsbaserad kostnadsredovisning etc. Men enligt Hope och Fraser (2003) 

hålls effekten av dessa tillbaka så länge budgetens ”command and control” kultur fortsätter att 

dominera i företagen. (Hope & Fraser 2003) 



6

1.2 Problemdiskussion 

Är det verkligen så att budgeten hämmar och skadar företag till den grad som många kritiker 

påstår? Hur kommer det sig att inte fler företag har övergått till ett budgetlöst styrsätt? Flera 

undersökningar har visat att chefer anser att budgeteringen hämmar deras 

styrningsmöjligheter och finner att budgetprocessen är alltför otillförlitlig och ohanterlig. Men 

trots denna kritik är det få företag som lämnar budgeten. Det måste alltså finnas positiva 

aspekter med budgeten som överväger de negativa eller har företag bara ännu inte insett den 

budgetlösa styrningens fulla potential?    

Hur går det för de företag som har valt att avstå från att göra en budget och vad gör de för att 

fylla de ”hål” i styrningen som budget lämnar efter sig? Den bakomliggande tanken med att 

lämna budgeten måste vara att man tror sig kunna utnyttja alternativa styrmedel som täcker 

upp de brister som man upplevt att budgeten har. Vilka alternativa styrmedel har dessa 

nytänkande företag anammat som fyller budgetens tomrum men inte besitter budgetens 

negativa egenskaper?      

1.3 Problemformulering

 Hur fungerar styrning via budget? Respektive, hur fungerar budgetlös styrning?

 Om budget inte förekommer, hur styr och kontrollerar man företagets verksamhet? Och 

hur planerar man och sätter upp mål för framtiden?

1.4 Syfte

I denna uppsats ska vi redogöra för hur budgetlös ekonomistyrning och traditionell 

ekonomistyrning med budget skiljer sig åt. Vi har också för avsikt att förklara orsakerna till 

varför man använder sig av budgetlös styrning, hur det budgetlösa styrsystemet är utformat 

samt hur man planlägger framtiden utan budget. Vidare ämnar vi undersöka vilka fördelarna 

respektive nackdelarna med budgetlös styrning är.
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1.5 Avgränsningar

Det finns relativt få företag idag som valt att gå ifrån den traditionella ekonomistyrningen. Då 

vi i brist på tid och resurser inte skulle kunna ha haft möjlighet att kartlägga och beskriva alla 

dessa företag har vi istället valt att fokusera på ett svenskt företag, Svenska Handelsbanken. 

Då Handelsbanken var en av pionjärerna med att lämna budgeten och därför har arbetat med 

alternativa styrmedel en längre tid ansåg vi att Handelsbanken lämpade sig bäst för vår

fallstudie.  
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2. Metod
___________________________________________________________________________

I detta kapitel ämnar vi att beskriva hur vi teoretiskt och praktiskt har gått tillväga när vi 

skrivit vår uppsats. I slutet av kapitlet ges även vår kritiska syn på det teoretiska och 

empiriska material vi samlat in och studerat samt en beskrivning av strukturen på uppsatsen. 

__________________________________________________________________________

2.1 Övergripande angreppssätt 

I vår uppsats har vi använt oss av en deduktiv ansats, detta då vi har studerat befintliga teorier 

inom budgeteringsområdet och utifrån dessa senare dragit slutsatser utifrån vår empiriska 

undersökning. 

2.2 Metodologiskt tillvägagångssätt 

2.2.1 Kvantitativ eller kvalitativ metod 

Vår undersökning är av kvalitativ karaktär genom att den bygger på djupgående intervjuer 

med ett fåtal personer. Anledningen till att vi valt att göra en kvalitativ studie är helt enkelt att 

en kvantitativ metod inte hade varit lämplig. De frågeställningar vi ämnade besvara hade inte 

kunnat byggas upp av en statistiskt uppbyggd kvantitativ studie. 

2.2.2 Typ av undersökning

Vi valde att göra en fallstudie av Svenska Handelsbanken. Vi valde denna metod för att få en 

så heltäckande bild av ett enskilt objekt som möjligt. Vi anser att det inte hade varit möjligt att 

studera fler objekt då vi haft en begränsad tidsperiod att färdigställa vår uppsats.   

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt

2.3.1 Utformning av teoretisk studie

Vår teoretiska studie gjordes till en början på litteratur rörande områdena ekonomistyrning 

och budgetering. Vi satte oss först in i den traditionella ekonomistyrningen, vad det finns för 

tankar och syften bakom den, hur den är utformad och på vilket sätt företag påverkas som 
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bedriver denna typ av styrning. Teorierna bakom den traditionella ekonomistyrningen finns 

väl dokumenterade i ett brett sortiment av litteratur.  Med denna utgångspunkt gick vi vidare 

med att studera den litteratur som beskriver den budgetlösa ekonomistyrningen och den kritik 

som finns mot den traditionella ekonomistyrningen. Denna typ av styrning var inte 

dokumenterad till samma utsträckning som den tidigare, detta beror förmodligen på att dessa 

teorier är relativt nya och har fått fotfäste i få företag. De ledande kritikerna mot budgeten har 

dock publicerat ett antal böcker och artiklar rörande ämnet och genom dessa anser vi här 

kunnat ta del av tillräcklig information för att kunna genomföra vår undersökning. 

Litteraturen erhölls från Ekonomikums bibliotek eller genom sökningar i bibliotekets 

kataloger och databaser.   

2.3.2 Val av datainsamlingssätt

Vi har genom intervjuer samlat in all primär data som vi använt oss av i vår uppsats. Dessa 

intervjuer var nödvändiga för att gå djupare in på ämnet. Intervjuerna gjordes med anställda 

med chefspositioner på olika nivåer i företagshierarkin, detta för att få så många infallsvinklar 

på styrningen som möjligt. Innan intervjuerna genomfördes hade vi möjlighet att ta del av 

interndokumentation om hur ekonomistyrningen på företaget var utformat. Detta medförde att 

vi var väl insatta vid intervjutidpunkten och därigenom höll frågorna vi ställde hög kvalité och 

intervjuobjekten behövde lägga lite tid på förklaringar.    

2.3.3 Val av undersökningsobjekt 

Att vår empiriska undersökning kom att baseras på Svenska Handelsbanken var för oss 

självklart. Handelsbanken var det första svenska företag som lämnade budgeten och Jan 

Wallander, VD för Handelsbanken 1970-1978, är en av det mest framstående kritikerna mot 

budgeten.

2.4 Kritik av tillvägagångssätt

2.4.1 Validitet och reliabilitet

Att vi valt att endast studera ett företag och hur deras styrsystem är utformat medför att det är 

svårt att dra några generaliserade slutsatser om andra svenska företag. Vi anser dock att detta 

hade varit svårt även om vi valt att studera fler företag. Det är relativt få företag i Sverige som 

använder sig av budgetlös styrning och dessa skiljer sig åt i många avseenden. Dessa 
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skillnader kan antingen försvåra eller förenkla styrning utan budget, detta gäller exempelvis 

skillnader i organisationsstruktur. Våra slutsatser är dragna utifrån vårt studerade objekt 

Handelsbanken och är därför inte applicerbara på alla företag. Vi hävdar dock att de är 

applicerbara på företag som liknar Handelsbanken.    

2.4.2 Källkritik

I den teoretiska delen av vårt arbete som behandlar budget, kritik mot budgeten samt 

alternativa styrmedel har vi använt oss av ett fåtal böcker och artiklar rörande dessa ämnen. 

När vi först började göra litteratursök märkte vi ganska omgående att det fanns mängder med 

litteratur att tillgå om budget. Efter en närmare analys av materialet märkte vi att många av 

böckerna var likvärdiga och vi gjorde därför ett urval och valde de böcker vi ansåg 

tillförlitliga. Vi ansåg att det var mycket bättre att göra djupare analyser av ett fåtal böcker än 

att försöka använda så många olika böcker som möjligt, detta då böckerna dels hänvisade till 

varandra och dels kändes jämbördiga. Vi tror att vår teoretiska referensram hade sett likadan 

ut även om vi hade valt annan litteratur inom ämnet och därför bör den teoretiska delen i 

denna uppsats anses som trovärdig. Något som borde nämnas är dock möjligheten att 

författarna framför subjektiva åsikter rörande ämnet vilket i så fall dämpar trovärdigheten 

något. Om man exempelvis ser till Jan Wallanders artiklar och böcker kan man ana att han är 

subjektiv i sina åsikter vad gäller hur väl budgetlöst företagande fungerar, detta då han är en 

stark förespråkare i debatten.

Den empiriska delen av arbetet bygger på intervjuer gjorda med anställda inom 

Handelsbanken. Även här bör man beakta möjligheten till subjektiva åsikter och att personliga 

värderingar har satt prägel på svaren hos intervjuobjektet. Vi har dock samtidigt försökt vara 

objektiva i vårt intervjuarbete med förhoppningen om att vi ska få korrekta svar som 

motsvarar den aktuella situationen inom Handelsbanken. 

2.5 Struktur för läsaren i fortsatt arbete

För att ge läsaren förståelse för strukturen i uppsatsen vill vi poängtera att kapitlen; teori och 

empiri och analys behandlar alla i huvudsak tre områden:

 Den traditionella budgetens syften

 Kritik mot den traditionella budgeten 

 Alternativa styrmedel
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Var dessa behandlas i respektive kapitel syns tydligt i uppsatsens layout. Utöver dessa 

huvuddelar finns kompletterande avsnitt i kapitlen, vilka är till för att underlätta förståelsen av 

huvuddelarna för läsaren.
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3. Teori
___________________________________________________________________________

I detta kapitel ämnar vi att beskriva de teoretiska aspekterna kring budgeten som vi anser 

relevanta för vår undersökning.  Läsaren ges här en tydlig bild av budgetprocessens 

utformning och syftet med budgeten. För att lättare förstå Handelsbankens övergivande av 

budgeten samt syftet med deras ekonomiska styrning presenteras den kritik som riktas mot

budgeten samt en del alternativa styrmedel som kan tillämpas.   

___________________________________________________________________________

3.1 Definition av budget

Det finns flera definitioner av vad en budget egentligen är. Enligt boken ”Styr bättre med 

bättre budget” av Bergstrand & Olve (1996) väljer författarna att definiera en budget som: 

”ett handlingsprogram för hela företaget med mål och handlingsramar för resultatenheter. 

Den skall omfatta förväntade konsekvenser uttryckta i ekonomiska termer. Den skall vara 

baserad på angivna antaganden och förutsättningar för en bestämd tidsperiod.” 

Att ett handlingsprogram skall vara en del av budgeten betyder att inte endast kostnader och 

intäkter ska vara en del av budgeten, även andra beskrivningar av handlanden kan vara av 

vikt. Med ekonomiska termer menar författarna att budgeten ska handla om hur man handhar 

resurser inom företaget. Antaganden och förutsättningar kan exempelvis röra prisutveckling, 

konjunkturer eller räntenivåer. (Bergstrand & Olve 1996)

Det bör dock noteras att en budget kan ha olika syften och utseenden i olika typer av företag. 

Det finns olika typer av budget för olika typer av ändamål till exempel, investerings-, resultat-

och likviditetsbudget. (Bergstrand & Olve 1996)

3.2 Budgeteringsprocessen

Med budgetprocess avses enligt Arwidi & Samuelsson (1991) fördelningen av olika 

aktiviteter på budgetarbetets aktörer. Aktörerna är de ansvariga på olika nivåer respektive 

stödjande enheter som budgetavdelningar och controllers. (Arwidi & Samuelsson 1991) 

Budgeteringsprocessen är en omfattande arbetsinsats som kräver en organisering som 

effektivt tydliggör vem som medverkar, vilken roll var och en skall utföra, vilka 
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planeringsmöten som hålls etc. Att ge struktur åt budgetprocessen är minst lika viktigt som att 

fastställa budgetens formella innehåll. Att ha en tydlig struktur i processen underlättar jobbet 

för budgeterarna då de kan fokusera på sakfrågor istället för på själva proceduren. (Bergstrand 

& Olve 1996) Budgetprocessen delas in i tre steg: budgetuppställande, löpande styrning samt 

budgetuppföljning. 

3.2.1 Budgetuppställande 

När man börjar arbetet och uppställandet av en budget bör man tänka på att de olika enheterna 

inom organisationen kan ha olika mål och syften. Det är vanligt att dessa mål och syften 

kolliderar enheterna emellan när man ska sammanställa budgeten för hela företaget och det är 

därför viktigt att det förs en dialog mellan de olika avledningarna under budgeteringen. 

Dialogen kan i sin tur ge de anställda inom de olika enheterna en inblick i andra enheters 

verksamhet. (Anthony & Govindarajan 2003)

Det finns flera olika sätt att budgetera och varje företag bör därför välja de sätt som bäst 

överrensstämmer med företagets mål och syften samt ta hänsyn till de externa faktorer som 

kan påverka företaget under den kommande tiden. (Bergstrand & Olve 1996) 

Enligt Bergstrand & Olve (1996) bör det finnas en så kallad budgetenhet som har till uppgift 

att organisera budgetarbetet. Budgetenheten kan i små företag bestå av en anställd på 

ekonomisidan som även har andra arbetsuppgifter. I större företag ges utformningsansvaret 

oftast till controllern där denna skall tillse att ekonomiska beslutsunderlag finns tillgängliga 

och dessa underlag uppmärksammas vid beslut på alla nivåer i företaget. 

Budgetenhetens främsta uppgift är att koordinera budgetarbetet. Chefen för budgetenheten 

ansvarar för att framställa och sprida förutsättningar och anvisningar för hur processen skall 

genomföras. (Bergstrand & Olve 1996) 

Det finns mycket information tillgänglig inom en organisation. Denna information är också 

utspridd inom organisationens olika delar. Budgetuppställandet går till stor del ut på att hitta 

denna information och att välja det rätta handlingsalternativen utifrån denna. Valen av 

handlingsalternativ vill man därför ofta sprida till de nivåer i organisation där kunskapen 

finns. För att alla organisationens delar ska få tillgång till dessa handlingsalternativ och 
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information använder man sig inom sitt budgetuppställande av två sedan länge använda 

metoder; Uppbyggnadsmetoden och nedbrytningsmetoden. (Bergstrand & Olve 1996)

3.2.2 Uppbyggnadsmetoden
Budgeten fastställs genom att den passerar ett varv genom olika delar av organisation. För att 

uppbyggnadsmetoden ska fungerar väl krävs att de olika delarna i processen kan arbeta 

oberoende av varandra. Det hela börjar med att företagsledningen förser budgetenheten med 

förutsättningar för budgetuppställandet. Budgetenheten förser i sin tur, utifrån 

förutsättningarna, budgeterare på operativ nivå med anvisningar om hur uppställandet skall gå 

till. Budgeterarna gör ett budgetuppställande och överlämnar ett delbudgetförslag till 

budgetenheten som sammanställer alla budgeterares förslag. Detta sammanställda förslag 

lämnas sedan över till företagsledningen. (Arwidi & Samuelsson 1991) (Bergstrand & Olve 

1996) 

   Uppbyggnadsmetoden

Företags-

ledning      1. Förutsättningar

                      6. Budgetförslag

Budget-                  5. Sammanställande

enhet     2. Anvisningar

Budge-             4. Delbudgetförslag

terare

          3. Budgetuppställande

Figur 1 Uppbyggnadsmetoden (Bergstrand & Olve 1996 s.64)

3.2.3 Nedbrytningsmetoden
Tillskillnad från uppbyggnadsmetoden där budgeterarna initierar och processen byggs uppåt, 

startar här i nedbrytningsmetoden sekvensen av företagsledningen och styrs nedåt. Likheten är 

dock att budgeten fastställs i ett varv. I nedbrytningsmetoden har budgetenheten och 

företagsledningen större inflytande på budgeteringen. Denna metod har större förutsättningar 

att lyckas om organisationen är uppbyggd kring en central ledningsfunktion. (Arwidi & 

Samuelsson 1991)
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Nedbrytningsmetoden fungerar så att företagsledningen ger detaljerade beskrivningar och 

direktiv till budgetenheten om hur budgeten ska se ut. Dessa direktiv bryts sedan ner och 

fördelas ut till de avdelningar och enheter inom organisationen som dem berör. Enheterna 

granskar underlaget och utarbetar sedan, utifrån de givna direktiven, eventuella 

ändringsförslag och ger tillbaka dessa till budgetenheten. Budgetenheten sammanställer 

ändringsförslagen och lämnar ett nytt budgetförslag till ledningen att ta ställning till. 

(Bergstrand & Olve 1996)

           Nedbrytningsmetoden

Företags-

ledning

                      1. Budgetuppställande 2. Förslag      7. Förslag

                    6. Sammanst.            
Budget-                         .                                    

enhet                         3. Uppdelning

5. Ändringsförslag

Budge-

terare 4. Granskning

Figur 2 Nedbrytningsmetoden (Bergstrand & Olve 1996 s.64)

3.2.4 Löpande styrning 

Den färdigställda budgeten kommer under budgetåret användas som en riktlinje för hur 

verksamheten ska bedrivas. Den skapar en typ av körplan med uppsatta mål mot vilka 

organisationens enheter ska sträva. Då verkligheten inte alltid går hand i hand med budgetens 

utseende krävs det ofta justeringar för att bättre anpassa sig till den faktiska situationen. Dessa 

justeringar består ofta av att man gör nya bedömningar av hur verksamheten kommer att gå. 

Denna process brukar kallas prognoser eller revidering av budgeten. (Bergstrand & Olve 

1996)
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3.2.5 Budgetrevideringar 

Då det är praktiskt taget omöjligt att förutse vad som kommer att inträffa under det 

kommande året är det också vanligt att en budget ganska snabbt kan bli inaktuell. 

Räntehöjningar, valutakriser och växelkursförändringar är exempel på omständigheter som 

kan kräva omarbetning av budget. (Bergstrand & Olve 1996)

Vissa företag försöker skydda sig mot eventuella externa händelser genom att vid 

budgetuppställandet upprätta olika alternativ till budget. Detta benämns rörlig budget och kan 

till exempel innebära att man gör olika typer av budget som kan appliceras på antingen låg, 

normal eller hög produktionsvolym i takt med extern påverkan. Kritiker till rörlig budget 

hävdar dock att det blir alltför lätt att frånsäga sig ansvar då man enkelt bara kan byta budget 

ifall det inte går som planerat. (Bergstrand & Olve 1996)

Fast budget innebär att företaget endast upprättar ett budgetalternativ och håller sig till denna 

budget tills eventuella förutsättningar förändras. Om oväntade, förändrade omständigheter 

uppstår sker en övervägning om huruvida man ska hålla sig till sin budget eller anpassa sig till 

den uppkomna situationen. Om företaget väljer att förändra sin budget för den återstående 

tiden av budgetåret gör man en såkallad reviderad budget. (Bergstrand & Olve 1996)

3.3 Budgetens syfte

Enligt den tidiga litteraturen anses budgeten ha fyra skilda syften, nämligen prognostisering, 

kontrollering, planering och samordning. Men i en svensk forskningsstudie från slutet av 

1980-talet identifierades ytterligare två syften nämligen motivation och kommunikation. 

(Lindvall 2001)

3.3.1 Prognos
Budgeteringsarbete kräver att chefer på alla nivåer inom organisationen gör prognoser för 

resultat, likviditet, balans, omsättning, olika kostnader, personal, volymer och 

tillverkningskapacitet etc. Dessa prognoser bygger på bedömningar cheferna gör utifrån den 

senaste tillgängliga informationen och speglar vad cheferna tror om organisationens framtida 

utveckling. (Anthony & Govindarajan 2001)
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3.3.2 Kontroll
Budgeten kan sägas representera ett kontrakt mellan den som budgeteras och dess chef. 

Budgeten ger ett mått på hur den som budgeteras presterar och är därmed ett verktyg för att 

utvärdera och kontrollera olika enheter inom en organisation och se till att de följer 

”kontraktet”. Vidare är även budgeten ett verktyg för att fördela ansvar på organisationens 

olika enheter, det vill säga att budgeten tydliggör för enheterna och dess individer vad som 

krävs av dem för att företaget ska nå sina mål. (Anthony & Govindarajan 2001)

3.3.3 Samordning
Varje ansvarsenhet inom en organisation deltar i budgetprocessen och kommer med sina 

bidrag. När alla enheters bidrag sedan ska sättas ihop till en samlad helhet, budgeten, uppstår 

ofta osammanhängande delar. Detta kan exempelvis vara att den planerade produktionen inte 

stämmer överens med den planerade försäljningen eller att frontlineenheter förväntar sig mer 

support än vad supportenheterna planerar att ge. Det är under budgetprocessen som dessa 

osammanhängande delar samordnas och löses så att alla har det klart för sig vad som ska 

göras under budgetperioden. (Anthony & Govindarajan 2001)

Budgeten som dokument kan möjliggöra att olika enheter inom företaget tydligt kan jobba 

mot de uppsatta målen och agera i samförstånd utan att ständigt behöva stämma av med 

varandra. Budgeten kan alltså även sägas ha en viktig roll i den löpande verksamheten. 

(Bergstrand & Olve 1996)

3.3.4 Planering
Ett av budgetens viktigaste syften är planering, vilket innebär att företagen upprättar program 

för framtiden för hur exempelvis försäljning, produktion, lager, inköp, investering, 

finansiering etc. kommer att se ut. (Anthony & Govindarajan 2001)

3.3.5 Motivation 
Många företag tar hjälp av sina anställda genom att låta sakkunnigt anställda inom olika delar 

av företaget vara med och bestämma i utformningen av budgeten. Detta får de anställda att 

känna sig delaktiga i budgeten och motiverar dem till att prestera efter de gemensamt uppsatta 

målen. (Bergstrand & Olve 1996) 
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3.3.6 Kommunikation
De olika delarna i ett företag är beroende av varandra. Budgeten kan här användas som ett 

medel att anpassa sig till varandra vad gäller ömsesidigt beroende, kapacitetsutnyttjande och 

användning av begränsade resurser och ger ett konkret bidrag till det nödvändiga 

informationsutbytet mellan avdelningar. Medarbetarna inom olika delar av företaget kan 

också gynnas på det sätt att de knyter värdefulla kontakter emellan enheterna. (Bergstrand & 

Olve 1996)

3.4 Kritik mot budgeten

Den ursprungliga funktionen för budgeten var att fungera som ett hjälpmedel för 

företagsledare. Budgetprocessen handlar om att komma överens om och sätta upp mål, 

belöningar, handlingsplaner och fördela resurser för en begränsad framtid, oftast ett år, och 

sedan följa upp om enheterna inom organisationen lyckats prestera det företagsledaren krävt.       

(Hope & Fraser 2003)

Kritiken mot detta sätt att styra verksamheten i organisationer har funnits under en lång tid 

och har kommit från många håll. Dock är det först under de snabba konkurrensförändringarna 

under 1990-talet och framåt som bristerna i budgetstyrningen verkligen har tydliggjorts. 

Kritik riktas främst mot budgetprocessen som anses vara för lång, alltför resurskrävande och 

tillföra för lite värde.(Hope & Fraser 2003) Vidare kritik som förs gentemot budgeten är hur 

tillförlitlig den är (Wallander 1995) och att den leder till omfattande ”siffertrixande” (Hope & 

Fraser 2004)

3.4.1 Resurser i förhållande till värde

För de flesta företag är budgetprocessen en årlig ritual som är hårt förankrad i almanackan. 

Ofta kräver den väldigt mycket tid för ett osäkert utbyte. Trots att man på senare år utvecklat 

kraftfulla datornätverk och genomarbetade modeller är denna process fortfarande utdragen 

och dyr. Den genomsnittliga tid som företag lägger på framtagandet av budgeten ligger 

mellan fyra till fem månader. Processen involverar många anställda och tar upp till 20 till 30 

% av högre chefers tid. Dessutom försvåras arbetet med budgeten ytterligare när företag är 

involverade i sammanslagningar, förvärv och andra omorganisationer. (Hope & Fraser 2004)
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3.4.2 Siffertrixande

Vanligt förekommande mellan företagsledning och lägre chefer är ett s.k. budgetkontrakt. 

Detta kontrakt görs i syfte att binda de underordnade till ett överenskommet resultatmål, 

kontraktet är naturligtvis inte legalt bindande utan mer ett löfte om att nå målen. Ofta är denna 

typ av kontrakt knuten till ett incitament eller en belöning om målet uppnås.(Hope & Fraser 

2004)

När dessa kontrakt hanteras på ett ansvarsmässigt sätt bland de underordnade cheferna i en 

organisation kan det leda till en ökad förståelse mellan organisatoriska nivåerna och 

möjliggöra för företagsledningen att hålla god kontroll över organisationens enheter. Men det 

är när gapet mellan de prognostiserade målen och de realistiska målen ökar som problemen 

börjar. (Hope & Fraser 2004)

När för stor fokus hamnar på att uppnå de uppsatta målen finns det risk att både högre och 

lägre chefer hamnar i en årlig prestationsfälla. Få chefer vill se negativa avvikelser och 

därigenom riskera att gå miste om bonus eller befordran. Detta gäller inte bara lägre chefer, 

utan även företagsledare vill nå sina mål för att inte avskräcka investerare eller kritiseras av 

media. (Hope & Fraser) När målen som sätts inte längre går att uppnå finns det risk för att 

både högre och lägre chefer tvingas fuska med siffrorna och tillgripa åtgärder som egentligen 

strider mot företagets intresse. När förutsättningarna för organisationen förändras borde även 

målen ändras, företagen behöver vara flexibla och arbeta utifrån tankesättet ”parera istället för 

att planera” (Samuelsson 1997). Wallander (1995) går på samma linje och menar också att det 

finns en överhängande risk för suboptimering under budgetarbetet, då enheter under press av 

budgeten försöker få ökade resurser till det de anser viktigt åt sig själva men som kanske går 

emot företagsidén.   

3.4.3 Tillförlitlighet och osäkerhet

När man ska uppskatta vad en organisation kommer att uppnå under det kommande året, 

krävs det att man gör en mängd olika förutsägelser. Dessa förutsägelser bygger på antaganden 

och prognoser rörande en mängd olika faktorer såsom löner, råvarupriser, försäljningssiffror, 

valuta kurser etc. En budget är alltså en siffermässig sammanfattning av en mängd olika 

prognoser. Därav är budgetens validitet helt beroende på om prognoserna är realistiska. Visar 

det sig att prognoserna slår fel och man tagit budgeten på allvar och anpassat sig efter den kan 

man råka mycket illa ut. (Wallander 1995) 
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Den avgörande frågan här är därför vilka möjligheter man har att göra realistiska prognoser. 

Jan Wallander menar att företag ofta gör prognoser utifrån modellen ”samma väder som igår” 

det vill säga att företag bygger sina prognoser på hur det gått historiskt sett i olika ekonomiska 

klimat. Har utvecklingen dittills varit jämn till exempel en årlig ökning på 3% så är det 

logiskt, om allt annat är sig likt, med ett fortsatt antagande om en ökning på 3% för näst 

kommande år. När det råder hög stabilitet i ekonomin är denna metod oftast mycket 

tillförlitlig.  Men denna typ av prognoser hjälper inte med att förutse brott i utvecklingen då 

verkligheten plötsligt avviker från tidigare observerade mönster och samband. Det är dessa 

brott i utvecklingen som Wallander ser som verkligt intressanta och som för företag kan vara 

av livsavgörande betydelse. (Wallander 1995)

En färdigställd budget blir snabbt inaktuell, redan ett par månader in på nytt verksamhetsår. 

Förutsättningarna har då förändrats och relevansen mot att jämföra faktiskt utfall mot 

budgeten uppfattas vara obefintlig. Att sådana förändringar har skett är självklart med tanke 

på att det kan vara upp till 18 månader mellan budgeteringstillfället och den faktiska 

periodens utfall.(Lindvall 2001) Denna syn delas även av Samuelsson (1997) som menar att 

planering av framtiden alltid är osäker. När verkligheten blir annorlunda än man tänkt sig kan 

planerna visa sig orealistiska och måste då ändras med hänsyn till vad som faktiskt sker för att 

vara användbara.(Samuelsson 1997)

Budgeten hämmar företagets möjlighet till flexibilitet menar Hope och Fraser (2004). När 

produkt och strategilängder förkortas och kunderna blir mer nyckfulla krävs det en flexibel 

decentraliserad organisation som möjliggör för personalen i frontlinjen att möta upp 

föränderliga kundbehov. 

3.4.4 Motivationsproblem

Ett annat problem som kan uppstå med att sätta upp budgetmål är att när målen uppnås är 

faran att man slår sig till ro med uppnådd prestation. Detta oberoende om det finns potential 

för ytterligare förbättringar. Detta beteende kan förstärkas om det finns belöningar 

förknippade med budgetmålen, ett allt för stort målöverskridande medför att budgetmålen, 

och dess anknytande belöningar, för nästkommande period blir svårare att uppnå. (Lindvall 

2001)   
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3.5 Alternativa styrmedel

Att enbart förlita sig på budgeten och finansiella mätetal kan som ovan nämnts föra med sig 

negativa konsekvenser. Risken är att mätningarna i sig själva blir det väsentliga medan 

verksamheten hamnar i bakgrunden. Mycket utvecklingsarbete inom ekonomistyrningen 

handlar därför om att utveckla nya mätetal för företagets verksamhet, här har bland annat 

benchmarking och balanserat styrkort visat sig användbara. (Lindvall 2001) 

3.5.1 Benchmarking
Benchmarking handlar om att organisationer jämför sin verksamhet (produkt eller tjänst) med 

dem som anses ledande inom en bransch. (Nationalencyklopedin; benchmarking) Genom att 

jämföra sig med dessa företag kan initiativ skapas till nödvändiga organisatoriska 

förändringar. Jämförelserna behöver inte nödvändigtvis ske med företag inom samma bransch 

utan kan även ske med företag i helt andra branscher med helt andra syften. Detta då många 

företag, oavsett verksamhetsområde, till stor del ändå har likartade processer. (Lindvall 2001)

Benchmarking har fått stor betydelse inom företag med decentraliserad struktur. Här handlar 

det dock inte om jämföranden med eliten utan snarare jämförelser mellan olika enheter inom 

företaget för att på det sättet kunna urskilja vilken avdelning som är främst i viktiga aspekter. 

Eftersom det i decentraliserade företag naturligt uppstår olika typer av metoder och praxis 

inom de olika lokala enheterna, finns det mycket att hämta från interna jämförelser genom att 

de främsta enheternas arbetssätt tillämpas på de övriga. (Lindvall 2001) 

3.5.2 Balanced Scorecard
Det huvudsakliga syftet med styrkortet är att kunna beskriva en hel verksamhet genom 

användning av ett antal mätetal, så kallade performance measurement. Idén med balanserade 

styrkort uppkom i början av 90-talet av Robert S. Kaplan och David P Norton. Detta då det 

hade förts en livlig debatt om att amerikansk industri förlorade i konkurrenskraft, främst 

gentemot Japan. Den dåvarande modellen som användes; traditionell finansiell styrning, 

fungerade inte tillräckligt tillfredställande för att tillgodose de behov som fanns. (www.ne.se) 

(Lindvall 2001) 
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Kaplan och Norton menar att med stöd av balanserat styrkort ska man lättare kunna 

implementera företagets strategi i verksamheten. En stor fördel med balanserat styrkort är att 

man kan mäta företagets verksamhet ur fler aspekter än just de ekonomiska. (Lindvall 2001)
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4.0 Empiri
___________________________________________________________________________

I detta kapitel ämnar vi att redogöra för det empiriska material vi samlat in och ge en så god 

bild som möjligt av hur Handelsbankens budgetlösa styrning går till. Kapitlet inleds med en 

övergripande beskrivning av Svenska Handelsbankens historik, organisationsstruktur och 

företagskultur. För att vidare gå djupare in på hur bankens ekonomiska styrning faktiskt 

fungerar i praktiken. Den praktiska beskrivning inleds med en presentation av de alternativa

styrmetoder som används, sedan följer ett avsnitt om hur Handelsbanken fyller den övergivna 

budgetens  syften. Därefter avslutas kapitlet med att vi beskriver hur Handelsbanken lyckats 

undkomma budgetens negativa konsekvenser. Om ingen annan referens ges så bygger 

materialet i detta kapitel på våra intervjuer och på intern dokumentation av Handelsbankens 

styrsystem.      

___________________________________________________________________________

4.1 Handelsbanken

4.1.1 Affärsidé

”Handelsbanken är en universalbank och affärsidén är att utifrån kundens behov erbjuda 

privat- och företagskunder i Norden och Storbritannien ett komplett utbud av finansiella 

tjänster. En grundidé är att det för varje kund, privat- eller företagskund, finns det ett samlat 

kundansvar på ett ställe i koncernen. Det samlade kundansvaret finns på det lokala 

bankkontoret på den ort där kunden är verksam”. (Årsredovisning, Handelsbanken 2006)

4.1.2 Historik

Handelsbanken grundades våren 1871 av ett antal framstående företag och personer i 

Stockholms näringsliv. Bankens första verksamhetsår var mycket lyckosamma och redan efter 

ett par år hade Handelsbanken en stark ställning bland Stockholms banker. 1905 flyttade 

Stockholms Handelsbank till ett eget bankpalats vid Kungsträdgården, där huvudkontoret än 

idag ligger. Under 1900-talets första två decennier var det många banker i Sverige och Europa 

som slogs samman, likaså Handelsbanken. 1917 förvärvades Norrlandsbanken och dess 79 

kontor, året därpå Bankaktiebolaget Södra Sverige med 67 kontor. 

Efter sammanslagningen med Bankaktiebolaget Södra Sverige ändrades bankens namn till 
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Svenska Handelsbanken. Från Södra Sverige övertogs även den oktogon som sedan under 

lång tid kom att fungera som Svenska Handelsbankens symbol. Expansionen av företaget kom 

att fortsätta under 1900-talaet fram till idag, vilket har lett till Handelbankens starka position 

på den svenska marknaden med 461 kontor (31 december 2007) runt om i landet. 

(Årsredovisning, Handelsbanken 2006) (www.handelsbanken.se) 

Handelsbankens historia har dock inte alltid varit positiv. På 1960-talet råkade företaget ut för 

en allvarlig kris. Banken hade för små intäkter och för höga kostnader och förlorade därmed 

pengar. Ledningen fick avgå, Jan Wallander som tidigare arbetat på Sundsvallsbanken 

rekryterades till ny VD. Wallander förde med sig nya idéer och arbetssätt som hade 

praktiserats på Sundsvallsbanken. 

”Hans nya ledord var att alltid vara sparsamma, ha kostnadskontroll och att det är viktigt 

med nöjda kunder, detta leder i slutändan till intäkter.  Vi går även över till en 

decentraliserad organisation. Kunderna är absolut viktigast, utan kunder inga intäkter. Så de 

som är närmast kunden ska vara kontoren, kontoren ska äga kunden. Samtidigt ska de 

centrala avdelningarnas funktion vara att stötta de lokala kontoren. Budgeten är ett onödigt 

ont och ska bort.”       (Waldhagen, Senior Vice President)

Wallanders nytänkande innebar att Handelbanken organisation kom att genomgå en 

långtgående decentralisering. Bankkontoren delades in i ett antal regionbanker med cirka 70 

kontor vardera. De nya regionbankerna tilldelades en egen styrelse och fick en i hög grad 

självständig ställning. En stor del av huvudkontorens arbetsuppgifter kom att föras över på 

regionkontoren, dessutom ansåg Wallander att en del enheter kunde rationaliseras bort. Bland 

dessa ingick den centrala enhet som arbetade med budgetering. Wallander var en stor kritiker 

till budgeten och ansåg att den kunde vara direkt farlig för många företag. Istället utvecklades 

ett nytt ekonomiskt redovisnings- och styrsystem. (Årsredovisning, Handelsbanken 2006) 

(www.handelsbanken.se) 

”Wallander ville inte använda sig av någon budget. Wallander ville istället skapa en intern 

tävling, därför bröt han ner organisationen i så kallade regionbanker som i sin tur har 

kontoren fördelade under sig. Syftet med detta är att avledningarna börjar jämföra sig med 

varandra och det bildas intern konkurrens.”       (Waldhagen, Senior Vice President)
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4.1.3 Organisation & företagskultur

”Handelsbankskoncernens affärsverksamhet är starkt decentraliserad. De viktigaste 

styrmedlen är en i hela koncernen väl förankrad företagskultur och ett effektivt ekonomiskt 

styrsystem. Grundidén är att organisation och arbetssätt ska utgå från kontorens ansvar för 

enskilda kunder, inte från centrala enheters ansvar för produktområden eller 

marknadssegment. Handelsbankens organisation ska främja samspelet mellan starka kontor, 

kvalificerade specialister och effektiva stödfunktioner”. (www.handelsbanken.se)

”Vår företagskultur är en kombination av många faktorer; kunden ska sättas främst, vi ska 

vara sparsamma, göra affärer, ha känslan av att kunna vara med och påverka, samt en känsla 

av samhörighet inom företaget.”                                         (Waldhagen, Senior Vice President)

Handelsbankskoncernens organisation presenteras som en pil och som en samlad enhet, 

inriktad mot den enskilda kunden och med det enskilda bankkontoret i spetsen:

                                                                                                                (www.handelbanken.se)
Figur 3

Handelsbankens affärsverksamhet är starkt decentraliserad där kärnan är det stora 

kontorsnätet. Handelsbankens fokus ligger därmed på lokalkontoren och att främja samspelet 

mellan dessa kontor och dotterbolag, regionala och centrala enheter samt effektiva 

stödfunktioner för att kunna tillgodose kundernas totala behov. 

Decentralisering har medfört att det bara finns tre olika managementnivåer inom 

Handelsbanken: De centrala avdelningarna, den regionala nivån och den lokala nivån. 
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Handelsbanken har delat upp marknaden på 11 regionala bankkontor som tillsammans 

inkluderar 461 lokala bankkontor. Både de lokala och regionala kontoren har eget 

resultatansvar och går därför under benämningen resultatenheter. (Lindsey & Murry case) 

Lokalkontorschefen är direkt underordnad den regionala chefen. Lokalkontoren har alltid rätt 

att delegera affärsansvaret till de regionala huvudkontoren eller centrala affärsområden och de 

centrala affärsområdena är alltid skyldiga att lämna affärstöd inom ramen för sitt 

produktansvar till både de regionala och lokala kontoren. (Lindsey & Murry case) Alla 

produkter och tjänster som Handelsbanken tillhandahåller ägs av Handelsbanken. De köps 

inte in externt utan är internt producerade av de centrala affärsområdena och distribueras/säljs 

från dessa ut på region och lokalbankerna. Förutom detta centrala stöd är annars de regionala 

och lokala kontoren mycket självständiga.   

”En regionbank är som en helt egen bank. På alla regionbanker finns all typ av personal som 

kan tänkas behövas för en bank och för att kunna fungera som en egen bank. De har 

personalavdelningar, ekonomiavdelningar, juristavdelning osv. Allt detta för att komma 

närmare kontoren och närmare kunden. Vissa delar är dock centraliserade såsom IT och data 

avdelningen och även den centrala ekonomiavdelningen som har det övergripande 

ekonomiska ansvaret för alla regionbanker. ”       (Waldhagen, Senior Vice President)

Lokalkontoren anses mest lämpade för att ta beslut rörande deras operationella verksamhet 

och har därför full beslutanderätt gällande exempelvis prissättning, marknadsföring, 

anställande av personal etc. Detta innebär att dessa kontor i princip kan ses som företag inom 

företaget. Tanken bakom denna decentralisering är att kunna erbjuda kunderna bästa möjliga 

service till en låg kostnadsnivå. 

”Vi är nära våra kunder p.g.a. vår decentralisering, vi har alltså inte bara ett stort 

centralkontor som inte bryr sig.”       (Waldhagen, Senior Vice President)

”Kontorscheferna har stor frihet och kan till exempel sätta sina egna löner. Men samtidigt 

driver dem ju sitt eget företag vilket ger dem ett stort ansvar och det håller snarare ner 

lönerna än höjer dem.”       (Waldhagen, Senior Vice President)

På en intern nivå anser man att denna långtgående decentralisering och användandet av 

självständiga resultatenheter leder till ett ökat engagemang hos de anställda. Genom det fria 
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handlingsutrymmet ges det möjlighet för det anställda att implementera sina egna idéer och på 

ett tydligare sätt se hur deras arbete påverkar resultatet.

”Att vara kontorschef är som att driva sitt eget företag, vilket fungerar mycket motiverande 

för våra anställda.”       (Waldhagen, Senior Vice President)

4.2 Handelsbankens alternativa styrmetoder i praktiken

”Handelsbankens övergripande mål är att ha en högre räntabilitet på eget kapital än ett vägt 

genomsnitt för övriga börsnoterade nordiska banker. Det ska åstadkommas genom att erbjuda 

kunderna bättre service samtidigt som kostnadsnivån ska vara lägre än i andra banker. 

Lönsamhet är alltid viktigare än volym. Handelsbankens högre lönsamhet ska komma 

aktieägarna till del genom en högre utdelningstillväxt än genomsnittet för övriga nordiska 

banker.” (www.handelsbanken.se)

4.2.1 Benchmarking

En viktig aspekt med budgeten är att den ger företaget mål att sträva mot. Varje månad, 

kvartal o.s.v. kan du jämföra din prestation mot budgeten. Presterar du bättre än budgeten är 

allt väl, går det sämre kommer du känna att du har problem. Om man inte har budget, hur vet 

man då vilka mål som ska uppnås?(Wallander 1999)

Det mål man har i en budget är monetära mål. Handelsbanken anser att det är fel mål att

försöka nå, istället anser de att det fundamentala målet ska vara att få så hög ”return on capital 

invested” som möjligt. De anser att de företag som har högre eller lika stor räntabilitet som 

andra företag i samma bransch, är de företag som kommer att överleva på lång sikt. Företag 

ska jämföra sig med sina konkurrenter och målen ska därför inte mätas i absoluta tal utan i 

relativa. Inom den svenska bankindustrin är dessa typer av jämförelser lätta att genomföra då 

bankerna i många avseenden liknar varandra och presenterar sina resultat på ett 

standardmässigt sätt. I andra branscher kan det vara svårare att få tag i jämförbara mätetal. 

(Wallander 1999)

Handelsbanken jämför sig inte bara med andra banker utan jämför även prestationer internt. 

Både region- och lokalkontor ställs mot varandra. Målet är även för dessa att ligga över 
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genomsnittet av de andra region- och lokalkontoren. De interna enheterna följs dessutom upp 

genom att deras resultat ställs mot och jämförs med tidigare redovisade resultat.

”SHB jämför sig både internt och externt och när vi gör externa jämförelser är målet att 

alltid vara bättre än snittet, internt vill man vara bättre än alla andra lokalkontor, det är här 

tävlingsmomentet gör sig till känna, man vill ju vara bäst.”

                                                                                             (Waldhagen, Senior Vice President)

Av praktiska skäl sker den formella uppföljningen och rapporteringen i den så kallade ”gula 

mappen” månadsvis, dock kan huvudkontoret genom ett datasystem dagligen följa hur det går 

för de olika bankkontoren. Den dagliga uppföljningen har gjorts möjlig genom ett mycket 

utvecklat datoriserat revisionssystem och är enligt Handelsbanken en mycket viktig 

förutsättning till det budgetlösa styrsystemets framgångar.  Bankens centrala del gör ständiga 

uppföljningar baserade på dels de månatliga rapporterna samt genom den dagliga kontrollen 

av bankkontoren.  Den ”gula mappen” innehåller all statistik rörande kontorets nyckeltal, 

kundnöjdindex, marknadsandelar osv. och den skickas till en central avdelning för 

utvärderingen och interna och externa jämförelser. Vidare har varje kontor en egen resultat-

och balansräkning som kan redovisas för huvudkontoret.

Varje månad får alltså kontoret reda på hur utvecklingen har varit för just det kontoret samt 

hur det ligger till i förhållande till andra kontor inom banken. Skulle det visa sig att det går 

dåligt för en enhet inom företaget har denna mångt fler tillfällen på sig att vidta åtgärder som 

kan vända den negativa trenden, än en enhet i ett företag som använder sig av en årlig budget. 

Kort sagt menar Handelsbanken att det inte räcker att en gång om året diskutera vilka 

förändringar som ska göras, utan detta ska göras konstant. På detta sätt kan man snabbare och 

effektivare ta fram nya strategier när det ekonomiska klimatet förändras. (Wallander 1999) 

4.2.2 Balanserat styrkort

Handelsbanken lägger stor vikt vid att ha nöjda kunder och mäter till och med kundnöjdheten 

på de lokala marknaderna, detta sker i form av nyckeltalet nöjdkundindex. Det är denna 

fokusering på kunden och mätningar av kundnöjdheten som medför att delar av 

Handelsbanken styrsystem kan liknas med det balanserade styrkortet. Detta eftersom 

kundperspektivet är enav de fyra komponenter som utgör styrkortet (Lindvall 2001).  
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Handelsbanken anser att samspelet mellan nöjda kunder och det lokala bankkontoret är 

tydligt. När en kund ska göra en viktig bankaffär vill den göra den med någon den kan lita på 

och som kan ta beslut. Det är därför viktigt att man som kund möter någon som känner en väl 

och känner till ens finansiella förutsättningar. Handelsbanken möter därför alltid kunden på 

lokalnivå på kontoret, kontorens hemsida eller hos kunden. Den lokala ambitionen är till för 

att skapa trygghet, kontoren känner kunden och kunden känner kontoren. En kontorschef är 

suverän på sin lokala marknad. Ingen kan den lokala marknaden eller känner kunderna bättre 

än kontorschefen och hans eller hennes medarbetare. (Årsredovisning, Handelsbanken 2006) 

”Handelsbanken har legat i topp sedan Svenskt Kvalitetsindex (SKI) började mäta 

kundnöjdhet 1989. Enligt SKI:s mätningar 2007 hade vi alltjämt de mest nöjda kunderna i 

Norden.”               (Pär Boman, VD)

4.2.3 Budgetens syften på Handelsbankens vis 

Prognos

Banken är av den åsikten att det alltid är omöjligt att förutspå vad framtiden kommer att 

erbjuda och anser därför att användandet av prognoser är en av budgetens största nackdelar.

Därav så gäller det övergripande för Handelsbanken att inga prognoser görs för framtiden. 

Istället anpassar de sig ständigt och kan då snabbare parera mot de förändringar som sker både 

internt och externt.

”Vi gör inga prognoser alls, eftersom det är svårt att se hur vädret blir imorgon slutar det 

ändå alltid med budgetrevideringar.”       (Waldhagen, Senior Vice President)

”Nej prognoser gör vi inte, däremot sätter vi upp mål för framtiden” 

         (Moricz, chef företag & marknad)

Kontroll

Varje resultatenhet inom Handelsbanken bidrar till företagets övergripande lönsamhetsmål, 

vilket är som ovan nämnt att ha en högre räntabilitet på eget kapital än ett vägt genomsnitt för 

övriga börsnoterade nordiska banker. För att uppnå detta är det därför viktigt att alla 

resultatenheter ständigt utvärderas och kontrolleras, i fall någon enhet visar sig gå sämre, 

upptäcks detta tidigt och denna kan då få hjälp från centralt håll. 

.
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”Det sker en ständig uppföljning; regionbankchefen ser till så att kontoren sköter sig 

samtidigt som den centrala avdelningen har ständig koll på de decentraliserade 

regionavdelningarna”       (Waldhagen, Senior Vice President)

På Handelsbanken sker kontrolleringen i relativa mått. På lokal nivå används K/I tal 

(kostnaderna i förhållande till intäkter) för att se hur kontoren ligger till. De lokala kontorens 

K/I tal jämförs med andra lokalkontor inom Handelsbanken K/I tal, självklart sker denna 

jämförelse mellan bankkontor med likartade förutsättningar.  Det handlar inte här för kontoren 

om att uppnå ett specifikt K/I tal utan att ligga över snittet. 

”Man jämför då med jämförbara kontor för att se hur det har gått för dem och gör sedan en 

utvärderingen om det är hela marknaden som sviktar eller just bara ett specifikt kontor.”

         (Moricz, chef företag & marknad)

De regionala kontoren kontrolleras och utvärderas i form av ett räntabilitetsmått, dvs. på 

samma sätt som Handelsbanken som helhet utvärderas. Detta mått, är som tidigare nämnts, 

räntabilitet på eget kapital och detta ställs mot andra nordiska bankers räntabilitet på eget 

kapital. För de regionala kontoren gäller det, precis som för banken som helhet, att ha högre 

räntabilitet än genomsnittet. 

Samordning 

Då Handelsbanken är så pass långtgående decentraliserat anses behovet av samordning 

mindre i denna typ av organisation. De flesta enheter inom Handelsbanken är självständiga 

resultatenheter vilket innebär att behovet att stämma av och samordna arbetsuppgifter med 

andra enheter är relativt litet.

”Vi är så pass självständiga så vi sätter våra egna mål, därför finns inget behov för oss att 

samordna och tala med andra kontor.”                                 (Moricz, chef företag & marknad)

Kontoren har dock ett behov av att köpa in vissa tjänster och stödsystem, exempelvis inom 

områdena IT-support, redovisning, försäkringar osv., från centrala avdelningar. Vid dessa fall 

krävs det samordning som till största delen sker genom ett internprissättningsystem. Detta 

system bygger på att resultatenheterna kan köpa in dessa tjänster till självkostnadspris, vilket 
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innebär att de som tillhandahåller tjänsterna, de affärsstödjande enheterna, inte är 

vinstdrivande utan strävar mot ett nollresultat. Att kontoren köper in tjänster innebär att det 

inte sker en överkonsumtion av dessa då det registreras som en kostnad i kontorets 

resultaträkning. Samtidigt ger detta system en tydlig bild över vilka tjänster som används lite 

eller är för dyra och därför kanske kan sållas bort. Detta förstärks genom att kontoren 

teoretiskt har möjlighet att köpa in tjänster från externa leverantörer om de skulle vilja det. 

Normalt sett hade de affärsstödjande enheternas kostnader fördelats ut på alla enheter inom 

banken. Men på detta sett har man lyckats skapa en mer rättvis kostnadsfördelning i och med 

att de som faktiskt använder tjänsterna också betalar för dem. 

Planering

Som ovan nämnt är Handelsbanken alltid försiktig när det gäller att planera framtiden, dock 

sätter de upp olika former av verksamhetsplaner. Kontorscheferna på både lokal och regional 

nivå ges stor frihet i att komma upp med och styra sin egen verksamhetsplan, det finns inom 

företaget inga förskrivna regler för hur en sådan ska se ut. Rent teoretisk finns det inget som 

hindrar exempelvis en lokalkontorschef från att upprätta en budget för sitt kontor. Dock skulle 

en sådan inte redovisas centralt utan skulle endast gälla för det enskilda kontoret och dess 

medarbetare. På lokalkontoret får man utgå från de befintliga förutsättningar som finns för att 

upprätta sin plan. Förutsättningarna anses vara lokalspecifika och skilja sig från distrikt till 

distrikt. De får fråga sig; i vilken marknad ligger kontoret, i ett industriområde eller 

villaområde? Vad efterfrågas i vårt aktuella område? Vilken kompetens finns tillgänglig? Här 

ska poängteras att målen som sätts upp i verksamhetsplanen är framtagna av alla på kontoret, 

alla medarbetare kan påverka dessa. 

”Det mål som sätts upp sätts ju inte direkt upp av kontorschefen utan det är ju alla vi på 

kontoret som tillsammans kommer fram till vilka mål vi ska ha.”

         (Moricz, chef företag & marknad)

Som tidigare nämnts så är möjligheten, för alla anställda inom Handelsbanken, att kunna vara 

med och påverka verksamheten något mycket centralt i företagskulturen. Detta är något som 

ska göras tydligt även för den mest lågavlönade ute på lokalkontoren. Därför har 

Handelsbanken tagit fram det så kallade ”hjulet” som presenteras nedan. 
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Figur 4
                                                                                                                       (Handelsbanken.se)

Hjulet är en modell framtagen för att underlätta planeringen och involvera den enskilda 

anställda i sin framtid, därigenom är modellen en central del i verksamhetsplaneringen på 

kontoren. Både verksamhetsplaneringen och planeringen av den anställdas framtid kretsar 

alltid kring kunden, då allt handlande alltid ska ha kunden i fokus. Modellens utgångspunkt är 

ett typ av utvecklingssamtal med kontorschefen där den anställda talar om vad denna vill 

åstadkomma i framtiden och vad man har för mål. Här diskuteras även om man besitter några 

specialkunskaper som kan vara till gagn för företaget och hur man själv ser sig kunna 

implementera dem i företagsstrategin. Sedan görs en ”actionplan” där ett långsiktigt mål sätts 

upp men även kortsiktiga- och delmål sätts upp. 

  ”Sin action plan konstruerar man helt själv, och det är helt och hållet individen själv som 

sätter upp sina egna mål, chefen används mer som ett bollplank.” 

         (Moricz, chef företag & marknad)

Efter det har man ett uppföljningssamtal med kontorschefen som sedan mynnar ut i ett 

lönesamtal. Grundtanken med ”Hjulet” är att tydliggöra för den anställde att han eller hon kan 

påverka verksamheten och att nya idéer alltid välkomnas. Detta är även en metod att skola 

och behålla framtidens chefer, då dessa företrädesvis rekryteras internt.  
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Motivation - Oktogonen

Sedan 1973 har Handelsbanken, alla år utom ett, avsatt en del av bankens resultat till ett 

resultatandelssystem för de anställda. Dessa medel förvaltas av en stiftelse som heter 

Oktogonen. En förutsättning för att avsättning till stiftelsen ska ske är att företaget uppfyller 

målet att nå högre räntabilitet på eget kapital än genomsnittet av övriga börsnoterade nordiska 

banker. Varje anställd inom företaget får lika stor del av det avsatta beloppet oavsett vilken 

befattning den anställde har. Utbetalningen sker efter det att den anställde nått 60 års ålder. De 

anställda som har arbetat heltid i företaget sedan 1973 har totalt fått 855 tkr i avsättningar, 

genom kursuppgång har värdet på avsättningarna vuxit till drygt 8 mkr. (Årsredovisning, 

Handelsbanken 2007)

Att Handelsbankens mål är att de ska nå högre lönsamhet än andra banker på samma 

marknad, förutsätter att de anställda gör en bättre insats än vad som är normalt i branschen. 

Oktogonen utvecklades just för att motivera de anställda till att producera ett sådant 

merresultat. (Handelbanken.se)

”Oktogonen är helt klart en sporrande faktor, samtidigt som oktogonen inte är den direkta 

anledningen till varför folk jobbar på SHB. Det känns ju också som om man driver sitt eget 

företag pga. den så decentraliserade organisationen. Man har sina anställda, sin marknad, 

sin produkt vilket sporrar de anställda än mer då de känner delaktighet och medverkan. Man 

måste slita hårt, som varje egenföretagare gör, men är du beredd att jobba hårt så kommer 

belöningen i form av goda resultat.”       (Waldhagen, Senior Vice President)

Kommunikation

Det huvudsakliga informationsutbytet mellan olika regioner och mellan kontor sker 

månadsvis genom den så kallade ”gula mappen”. Utbytandet av information och erfarenheter 

sker även vid möten där kontorschefer sinsemellan diskuterar vad som fungerar och vad som 

går sämre. 

”Man fördelar idéer och lösningar till de andra avdelningarna genom de månatliga 

rapporterna, även fast det finns en typ av konkurrenssituation med inbördes tävlan. Det är 

dock minst lika viktigt att dela med sig av de saker som faktiskt INTE fungerar. Anledning till 

att man delar med sig av nya lösningar och det som inte fungerar av arbetet är för att man 

premieras att dela med sig, man får personlig vinning av det, såsom beröm.”
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      (Waldhagen, Senior Vice President)

”…det finns inbakat i företagskulturen att man delar med sig lösningar och kunskap till andra 

kontor och detta är något man på lång sikt får igen när man sedan har lönesamtal”.

         (Moricz, chef företag & marknad)

4.2.4 Kritik mot budgeten

I detta avsnitt presenteras hur Handelsbanken lyckats bemöta kritiken mot budgeten och på 

vilket sätt de anser sig lyckats utveckla ett ekonomiskt styrsystem som lyckas undgå denna 

typ av kritik. 

Resurser i förhållande till värde

Handelsbanken sparar massor av tid och resurser genom att inte jobba med budget då man 

helt slipper den ofta kostsamma och utdragna budgeteringsprocessen. 

”Vi använder den tiden till att göra affärer istället.”         (Waldhagen, Senior Vice President)

”Vi avsätter ju bara en kväll per år för att lägga upp verksamhetsplanen så det går ju väldigt 

mycket snabbare och är effektivare än att ställa upp en hel budget, som dessutom kanske 

måste revideras redan efter en månad.”                                (Moricz, chef företag & marknad)

Handelsbanken kan, genom sina relativa K/I tal, lättare jämföra bankkontor av olika storlek 

med varandra. Med en budget som baseras på X-antal kr är det svårare att jämföra ett stort 

bankkontor som gör t ex 30 miljoner i vinst med ett litet som gör 5 miljoner i vinst. Med ett 

K/I tal kan man lätt se vilket kontor som är mest lönsamt beroende på vem som har lägst K/I 

tal. 

Siffertrixande

På grund av Handelsbankens välutvecklade datasystem, som möjliggör att huvudkontoret kan 

ha ständig koll på bankkontoren, kommer eventuellt siffertrixande upptäckas omgående och 

detta ses därför inte som ett problem inom organisationen. 
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”…däremot tror jag att det är ett vanligt problem med manipulation av siffror om man 

använder sig av budget.”       (Waldhagen, Senior Vice President)

”… en budget kan ha förmågan att dra på sig onödiga kostnader bara för att det finns 

’utrymme’ för detta i budgeten.”                   (Nielsen, Koncerncontroller)

Ett annat problem som man slipper på Handelsbanken är dilemmat med att anslagsönskemål 

överdrivs och avdelningar tilldelas mer resurser än vad de egentligen behöver. 

Tillförlitlighet och osäkerhet

På Handelsbanken är det lättare att snabbt anpassa sig efter förändringar på marknaden då 

man använder sig av relativa målsättningar istället för att ställa upp en budget med resultat i 

monetära tal. Handelsbanken kan fokusera på att få ut lönsamheten i varje affär, oavsett 

förändringar i marknaden, medan ett företag som använder sig av budget måste förändra sina 

målsättningar för att bättre passa verkligheten. 

”Om man använder sig av en budget, som i många företag fungerar som ett körschema, är 

det svårare att anpassa sig efter förändringar i marknaden då de anställda kan vara för 

‘inkörda’ på den redan uppställda budgeten.”                   (Nielsen, Koncerncontroller)

Motivationsproblem

Om man jobbar efter en budget kan det lätt bli så att man som anställd är nöjd så fort man nått 

det uppsatta budgetmålet. Det betyder att man på avdelningen inte utnyttjar sin fulla kapacitet 

och kan gå miste om eventuell lönsamhet. Handelsbanken är en väldigt decentraliserad 

organisation där de olika bankkontoren arbetar självständigt mot egna uppsatta mål och därför 

skulle användningen av en budget verka motivationshämmande.

”... om huvudkontoret skulle bestämma vad ett kontor ska ha i vinst går motivationen förlorad 

hos kontorschefen och syftet med decentraliseringen upphör.” 

      (Waldhagen, Senior Vice President)

”…det känns mer positivt att jobba mot egna uppsatta mål än att bara hålla sig till en budget. 

Det är nog lätt att stirra sig blind på siffrorna i en budget och gå miste om vad man 

egentligen har, och kan prestera”          (Moricz, chef företag & marknad)
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5. Analys
___________________________________________________________________________

I detta kapitel ämnar vi att analysera det empiriska material vi samlat in och ställa detta mot 

de teorier och modeller som vi presenterat i den teoretiska delen. Tanken är att detta kapitel 

ska ligga till grund för nästkommande avsnitt där vi ämnar dra slutsatser från vår analys. I 

detta kapitel återfinns, precis som i tidigare kapitel, avsnitt om alternativa styrmedel,

budgetens syften, samt kritik mot traditionell budget men inleds med en analys av 

Handelsbankens organisationsstruktur och företagskultur.       

___________________________________________________________________________

5.1 Organisationsstruktur och företagskultur

Att Handelsbanken har kunnat övergå till en budgetlös styrning tror vi till stor del beror på att 

deras organisation är så pass långtgående decentraliserat. Vi anser att en viktig förutsättning 

för att kunna använda sig av det styrsystem Handelbanken har är tydligt avgränsade och 

åtskiljbara enheter. Utan denna uppdelning är det svårt att urskilja enheters ansvarsområden 

då enheters verksamheter kan överlappa vilket försvårar för mätningar av prestationer. 

Handelsbanken har dessutom gått ännu längre än många andra företag i sin decentralisering i 

och med att hela företagets verksamhet är fokuserad på lokalkontoren och övriga enheter är 

endast till för att stödja dessa kontor. 

Det självständiga styret på lokalkontoren gör att de centralavdelningarna kan koppla av 

detaljstyrningen av dessa enheter och fokusera mer på sin egen verksamhet och förbättra sina 

stödjande tjänster. Detta medför att lokalkontoren å sin sida kan fokusera på sin verksamhet 

utan att ständigt känna press från centralt håll. På detta vis har Handelsbanken lyckats med att

dela upp företaget i tydligt avgränsade enheter som näst intill kan ses som självständiga 

företag.     

5.2 Alternativa styrmedel

5.2.1 Benchmarking

Enligt Lindvall (2001) kan initiativ skapas till nödvändiga organisatoriska förändringar 

genom att jämföra sig med de bästa företagen inom en bransch. Lindvall (2001) beskriver 
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också hur företag med en decentraliserad organisation ofta använder sig av benchmarking där 

man internt jämför sina egna enheter. Detta är något som Handelsbanken har anammat fullt i 

och med deras benchmarking av relativa nyckeltal, både på intern och också extern nivå.

Handelsbanken är noga med att poängtera hur självständiga alla bankkontor är och att det ”är 

som att driva sitt eget företag”. Centralt meddelas endast lösa ramar om hur verksamheten ska 

bedrivas och Handelsbanken har valt att nästan helt och hållet förlita sig på de 

tävlingsmoment som råder bankkontoren emellan. Lindvall (2001) säger att det i 

decentraliserade företag naturligt uppstår olika typer av metoder och praxis inom de olika 

lokala enheterna och att det finns mycket att hämta från interna jämförelser genom att de 

främsta enheternas arbetssätt tillämpas på de övriga. Vi försökte se denna typ av intern 

benchmarking ur ett centralt perspektiv och kom fram till att det fungerar som ett typ av 

centralkontrollerat styrverktyg. Handelsbanken styr genom att låta regionbankerna och 

bankkontoren sköta sig själva där huvudkontoret fungerar som ett centralt kontrollorgan. 

5.2.2 Balanserat styrkort

Handelsbanken använder sig inte av ett balanserat styrkort i den bemärkelsen att det är ett 

vedertaget styrsystem inom företaget. Däremot har vissa tankar och teorier från denna typ av 

styrsystem anammats av Handelsbanken. Lindvall (2001) menar att en stor fördel med 

balanserat styrkort är att man kan mäta företagets verksamhet ur fler aspekter än just de 

ekonomiska. Handelsbanken lägger stor vikt vid att ha nöjda kunder och mäter till och med 

kundnöjdheten på de lokala marknaderna, detta sker i form av nyckeltalet nöjdkundindex.

Handelsbanken anser sig vara mycket kundorienterade och man lägger ner mycket tid och 

resurser för att kunderna ska trivas med sin bank. Deras decentraliserade organisation gör att 

varje kontor kommer närmare och lär känna kunden bättre. Då Handelsbanken ägnar mycket 

energi åt deras kunder, och då det är kunderna som skapar lönsamheten är det av yttersta vikt 

att utvärdera kundverksamheten, vilket Handelsbanken också gör. Det är denna fokusering på 

kunden och mätningar av kundnöjdheten som medför att delar av Handelsbankens styrsystem 

kan liknas med Lindvalls (2001) beskrivning av det balanserade styrkortet.



38

5.3 Budgetens syften

Budget har som beskrivits i vår teoretiska beskrivning sex syften; Prognostisering, 

kontrollering, samordning, planering, motivation och kommunikation. Enligt oss har 

Handelsbanken, mer eller mindre, tagit alla dessa syften i beaktande vid utformningen av sitt 

budgetlösa styrsystem. 

Prognos

Att göra prognoser är något som Handelsbanken tagit direkt avstånd ifrån. Vilket beror på, 

som vi presenterat i empirin, att de är av åsikten att det är omöjligt att förutspå framtiden. I 

diskussionen rörande kritiken mot budgeten är det just den låga tillförlitligheten hos 

prognoser som gör att många har kommit att ifrågasätta budgeten. Enligt oss är 

tillförlitligheten hos prognoserna kanske inte den mest avgörande faktorn för budgetens vara 

eller icke vara. Visar sig prognoserna stämma så kan verksamheten fortsätta i linje med 

budgeten, slår de inte in då får man revidera budgeten utefter de rådande förhållandena. Det 

kritiska anser vi, i linje med Jan Wallander (1995), är hur snabbt man kan parera och anpassa 

sig till de nya förutsättningarna. Handelsbankens styrsystem är utformat på så vis att de inte är 

upplåsta till fasta mål eller i någon strävan att nå en viss vinst i absoluta tal. De anser sig 

därför, med sitt styrsystem, ha möjlighet att anpassa verksamheten efter det rådande 

ekonomiska klimatet.

Kontroll

Enligt Anthony & Govindarajan (2001) är budgeten ett viktigt instrument för att kontrollera 

och utvärdera enheters prestationer inom företag. Handelsbanken använder sig här, som 

tidigare nämnts, av relativa nyckeltal (K/I tal) istället för fasta monetära mål för att kontrollera 

sina kontor. En markant skillnad mot företag som styr med budget är att dessa nyckeltal 

kontrolleras månadsvis istället för att, som vid användandet av budget, på årsbasis stämmas av 

mot förväntat utfall. Detta innebär att man på kontorsnivå tidigt upptäcker vad som fungerar 

och vad som går mindre bra, vilket också medför att man tidigare kan förmedla detta till andra 

kontor. En annan punkt Anthony & Govindarajan (2001) påpekar är att budgeten är viktig för 

att fördela ansvar inom en organisation. I Handelsbankens fall är detta inte lika nödvändigt då 

ansvarsfördelning är så tydlig. Kontoren ansvarar för sina distrikt och sin verksamhet och så 

länge de inte visar negativa nyckeltal sköter de i princip sig själva. 
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Samordning

Enligt Anthony & Govindarajan (2001) bidrar budgeten till en ökad samordning mellan 

enheter. De menar att risken för missförstånd, avseende exempelvis planerad produktion, 

mellan stödjandeenheter och resultatenheter minskar då budget används. Det interna 

prissystemet är den främsta samordningsmekanismen på Handelsbanken och kan enligt oss 

ses som smörjoljan i styrsystemet. Vi anser detta leder till en minskad arbetsbörda för 

kontoren, då tjänsterna som köps in endast säljs av dem men produceras av de centrala 

affärsområdena. Samtidigt som det ger en god överblick om hur resurserna används på 

kontoren. Vidare leder detta system till att inga orättvisa kostnader fördelas ut på enheter som 

inte ska ha dem. Detta följer Anthony & Govindarajans (2001) tankar rörande budgeten och 

dess funktion att tydliggöra ansvarsområden och tillse att det inte finns osammanhängande 

delar i verksamheten. 

Planering

Handelsbanken som företag är försiktiga med att planera framtiden. Genom 

decentraliseringen och kontorens självständiga styre ges det dock möjligthet för kontoren att 

själva bestämma i vilken utsträckning de vill planera sin framtid i sina verksamhetsplaner. 

Anthony & Govindarajan (2001) menar att det under budgetprocessen ges möjlighet för en 

genomgång och granskning av enheters verksamhet. Vi menar här att detta är något som 

Handelsbanken till viss del missar genom sitt system. Vi anser att det kanske skulle kunna 

vara till gagn för kontoren om någon utomstående kontinuerligt gick igenom deras 

verksamhet. I dagsläget sker detta endast om ett kontor visar en negativ trend i deras relativa 

nyckeltal. Däremot är Handelsbankens modell ”hjulet” något som skapar genomlysbarhet av 

varje anställds prestationer. Denna modell medför att en kontinuerlig uppföljning sker av de 

anställdas prestationer och vad de måste prestera för att uppnå sina mål och är även ett sätt 

skapa högre motivation bland de anställda.

Motivation

Genom att låta de anställda vara med och utforma budgeten menar Bergstrand & Olve (1996) 

att man motiverar dem till att prestera efter de gemensamt uppsatta målen. Att de anställda 

ska känna att de kan vara med och påverka är något mycket centralt för Handelsbanken och 

något som genomsyrar företagskulturen. Rent praktiskt sker detta genom det fria ansvaret 

kontoren har, där de anställda är med och utformar verksamhetsplanerna och genom ”hjulet” 

även sin personliga framtid inom företaget. Vidare anser man på Handelsbanken att det K/I –



40

talet skapar en motiverande tävling, där kontoren konkurrerar om att nå så högt upp på den 

interna listan som möjligt. Vi anser även att oktogonen är en motivationshöjande faktor, trots 

att detta inte är uttalat bland de vi har intervjuat.  

  

Kommunikation

Bergstrand & Olve (1996) menar att budgeten är ett medel att förenkla informationsutbytet 

mellan enheter i ett företag. På liknade sätt kan man säga att Handelbankens system med den 

”gula mappen” möjliggör och förenklar utbytandet av information och erfarenheter 

kontorschefer sinsemellan.

5.4 Kritiken mot budgeten

Resurser i förhållande till värde

Hope och Fraser menar att budgeten ofta kräver väldigt mycket tid för ett osäkert utbyte. Den 

genomsnittliga tiden som svenska företag lägger på framtagandet av budgeten ligger mellan 

fyra till fem månader. Då Handelsbanken inte använder sin tid och sina resurser på att 

budgetera ger det dem mer tid att fokusera på sina kunder. Dessutom kan de utnyttja 

bankkontorens kapacitet till fullo och man slipper oroa sig för att de anställda bara fokuserar 

på att nå budgetmålet även då det kanske finns utrymme för mer lönsamma prestationer. 

Siffertrixande

Hope och Fraser menar att när för stor fokus hamnar på att uppnå de uppsatta målen i en 

budget, finns det risk att både högre och lägre chefer hamnar i en årlig prestationsfälla. Vidare 

menar Samuelsson (1997) att när målen som sätts inte längre går att uppnås finns det risk för 

att både högre och lägre chefer tvingas fuska med siffrorna och tillgripa åtgärder som 

egentligen strider mot företagets intresse. Handelsbanken anser sig inte ha problem med detta 

pga. deras välutvecklade datasystem som tillåter dem att kontinuerligt kontrollera 

bankkontoren och därmed tidigt upptäcker avvikande mönster. Vidare menar Jan Wallander 

att det finns en överhängande risk för suboptimering under budgetarbetet, då enheter under 

press av budgeten försöker få ökade resurser till det de anser viktigt åt sig själva men som 

kanske går emot företagsidén. Även detta problem är något man på Handelsbanken anser sig 

slippa med ett budgetlöst styrsystem. Handelsbankens kontor står ensamt ansvariga för sina 

kostnader, vilket innebär att man ständigt försöker minimera dessa. 
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Tillförlitlighet och osäkerhet

Lindvall (2001) med flera påpekar att en färdigställd budget snabbt blir inaktuell, kanske 

redan ett par månader in på ett nytt verksamhetsår. Förutsättningarna har då förändrats och 

relevansen mot att jämföra faktiskt utfall mot budgeten uppfattas vara obefintlig. Man får med 

andra ord svårt att anpassa sig efter verkligheten. Handelsbanken har en fördel när det gäller 

att anpassa sig efter förändringar i marknaden då man använder sig av relativa målsättningar. 

Man kan då fokusera på att få ut lönsamheten i varje affär, oberoende av externa förändringar. 

Om man använder sig av en budget, som i många företag fungerar som ett körschema, är det 

svårare att anpassa sig efter förändringar i marknaden då de anställda kan vara för inkörda på 

den redan uppställda budgeten. Handelsbanken minimerar risken att ta skada av kriser i 

marknaden då man inte behöver lägga ner tid och resurser på att revidera en budget. 

Motivationsproblem

Lindvall (2001) tar upp ett annat problem som kan uppstå när man sätter upp budgetmål. 

Risken är att man som anställd slår sig till ro när budgetmålen uppnås även fast det finns 

potential för ytterligare förbättringar. Motivationen att jobba vidare försvinner helt enkelt när 

man gått i mål. På Handelsbanken anser det anställda att det känns mer positivt att jobba mot 

egna uppsatta mål än att bara hålla sig till en budget. Plus att det nog är lätt att stirra sig blind 

på siffrorna i en budget och gå miste om vad man egentligen har presterat. Handelsbankens

egna uppsatta K/I mål fungerar mer motiverande för de anställda och ger inget utrymme till 

ineffektivt arbete. 
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6. Slutsats

6.1 Handelsbanken

Vi vill inleda vår slutsats med att presentera de komponenter som vi anser utgör kärnan och 

som definierar Handelsbankens styrsystem:  

- Decentraliserad organisation

- Väl förankrad företagskultur med stort kundfokus

- Tydliga mål, baserade på benchmarking i branschen

- Aktiv intern uppföljning och benchmarking lokal och regionalkontor emellan

Enligt vår analys står det helt klart att Handelsbanken lyckats uppnå budgetens alla syften 

trots att man inte gör en budget. Det är alltså inte så att Handelsbanken anser att budgetens 

syften är förgängliga och att de istället vill uppnå andra syften med sin styrning. De syften 

som har presenterats i uppsatsen anses av Handelsbanken som centrala i styrningen men det är 

genom vilket styrsystem dessa uppnås som har ifrågasatts.  

Med Handelsbankens styrsystem slipper man de negativa sidorna med att göra en budget. 

Man sparar framförallt mycket tid, som istället kan ägnas åt kunden och dessutom möjliggörs 

en större flexibilitet mot externa förändringar.

Handelsbanken har många år i rad bevisat att deras styrsystem fungerar. Deras K/I tal har 

gång på gång överträffat konkurrenternas. Det är därför svårt för oss att förstå att inte fler 

företag anammat Handelsbankens modell. Vi har hittat få, om ens några, nackdelar med detta 

styrsystem.

6.2 Andra branscher

Något som vi upptäckte efter att ha satt oss in i Handelsbanken styrsystem var att deras 

decentraliserade organisation var mycket viktig för att kunna utföra denna typ av styrning. 

Därav är det svårt för oss att påstå att detta system skulle kunna överföras på alla typer av 

företag, centraliserade som decentraliserade. Dock anser vi att det finns många andra 

branscher där Handelsbankens modell skulle fungera. Ex. kan vara rikstäckande 

detaljhandelskedjor, biluthyrningsföretag med många uthyrningsställen, tillverkande företag 
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med flera fabriker, bensinbolag, hamburgerkedjor etc. I dessa branscher borde det vara relativt 

enkelt att bygga upp liknande styrsystem som Handelsbanken, då dessa har en liknande 

organisationsstruktur. Det krävs dock mod från företagsledningen att våga delegera och 

decentralisera och lita på att de olika lokala enheterna fattar rätt beslut. Det tar sannolikt också 

viss tid för medarbetarna att börja ta ansvar och agera utan direktiv och budgetstyrning från 

ledningen.

Ju mer vi har trängt in i frågan desto tydligare har det framstått att många företag har allt att 

vinna på att överge den traditionella budgetstyrningen. 

6.3 Förslag till vidare forskning

Spelar det någon roll vilken typ av organisationsstruktur ett företag har för att kunna bedriva 

budgetlös styrning? Handelsbanken har genom sin decentralisering lyckats få tydligt 

avgränsade enheter i sin organisationsstruktur. Detta anser vi är en viktig förutsättning för att 

kunna tillämpa denna typ av styrning. Frågan är om det är lika lätt att för ett centraliserat 

företag med otydliga enhetsavgränsningar att styra sitt företag utan budget? 
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Bilagor
Frågeformulär 

1.Till en början undrar vi om du skulle kunna tydliggöra Handelsbanken organisationsstruktur 
och beskriva den s.k. Pilen. 

Vi tänker här gå igenom budgetens centrala syften, i sju punkter, för få en bild av hur ni 
uppfyller dessa med er ekonomistyrning utan budget.   

2. Prognos
En budget bygger på en mängd olika prognoser över framtiden. Detta är något som ni på 
Handelsbanken ser som en av budgetens största nackdelar. Ni menar att sia om framtiden 
alltid är osäkert då det är omöjligt att veta vad kommer att ske. 

Innebär detta att ni inte gör några prognoser överhuvudtaget?

3. Kontroll 
Budgeten fyller en viktig funktion i att den bl.a. fungerar som ett instrument att utvärdera och 
kontrollera att enheter presterar det de ska. Vi har förstått att ni blir utvärderade utifrån era 
O/I-tal (omkostnader i förhållande till intäkter) och att dessa sätts i relation till andra 
bankkontor.  

Hur fungerar uppföljningen av detta och vilka åtgärder vitas för de bankkontor som 
presterar sämre?     

Utöver detta mäts även kundnöjdheten.

Hur fungerar det?

4. Samordning
Budgeten som dokument kan möjliggöra att olika enheter inom företaget tydligt kan jobba 
mot de uppsatta målen och agera i samförstånd utan att ständigt behöva stämma av med 
varandra. 

Hur sker samordningen på Handelsbanken? Är behovet av samordning mindre i er 
organisation då ni har en tydlig ansvarsfördelning? 

5. Planering
Vad vi förstår så är ni försiktiga med att lägga upp planer för framtiden. Vi har dock förstått 
att ni gör någon form av verksamhetsplaner där ni planerar kommande årets kostnader, men 
bortser helt ifrån att planera ”budgetera” intäkter. 

Vad är anledningen till detta? På vilka andra sätt skiljer sig dessa verksamhetsplaner från 
en budget?   

6. Motivation

Har Handelsbanken någon annan form av belöningssystem utöver Oktogonen?
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Vad anser du är den mest motiverande faktorn till att vilja prestera bra inom 
Handelsbanken, med syfte på belöningar eller liknande och inte självuppfyllande mål? 

7. Kommunikation
Enheter i ett företag är beroende av varandra och av en väl fungerande kommunikation. Vid 
budget framtagandet tvingas enheter att anpassas sig till varandra, kompromissa och utbyta 
information. 

Hur fungerar kommunikationen på Handelsbanken? Hur ser informationsutbytet mellan 
bankkontor ut? 

I och med att bankkontoren är så pass självständiga, kan nästan klassas som företag i 
företaget, finns då det inte risk dessa till viss mån suboptimerar sin egen verksamhet?

T.ex.att man inte delar med sig av ny förbättrande kunskap till andra bankkontor i syfte att 
nå bättre O/I-tal. 

Vidare frågor….

8. Det ni på Handelsbanken vill framhäva är att ett av ert viktigaste styrmedel, utöver ert 

ekonomiska styrsystem, är en i hela koncernen väl förankrad företagskultur. 

Vad skulle du säga är det som definierar denna kultur? 

9. I denne rådande diskussionen rörande budgetens vara eller icke vara talas det om att det 
krävs en viss typ av struktur i företag för att de ska kunna lämna budgeten, med avseende på 
organisationsstruktur, ledningsfilosofi, ansvarsfördelning etc. 

Hur viktig är er decentraliserade organisationsstruktur med tydligt avgränsade 
ansvarsområden för utförandet av er ekonomistyrning?

Kritiken mot budgeten

10. Den kritik som ofta nämns mot budgeten är att man lägger ner allt för mycket tid i 

förhållande till det värde som man får ut. Normalt spenderar företag fyra till fem månader 

med budget arbetet och många människor är involverade i arbetet.

Hur effektiva är ni med ert system och hur mycket tid anser ni att ni sparar? 
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11. Annan kritik som riktas mot budgeten är att den kan leda till ett visst siffertrixande. 

Exempelvis menar många att chefer hamnar i en årlig prestationsfälla och tvingas fuska med 

siffror och tillgripa åtgärder som egentligen strider mot företagets intresse. 

Finns det inte en risk för siffertrixande även inom er organisation, då chefer exempelvis 

medvetet skulle kunna minska på investeringar för att kortsiktigt få bättre relativa 

nyckelta?.    

Avslutningsvis….

Anser du att det finns något som en budget skulle tillföra er verksamhet?


