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Titel: Budgetlös styrning - Har Wallanders budgetlösa styrning stått sig oförändrad i 
närmare 40 år och har den varit ett vinnande koncept till framgång? 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida Handelsbankens budgetlösa 
styrning utvecklats sedan införandet för nästan 40 år sedan samt att studera om 
bankens framgång grundar sig på den budgetlösa styrningen. 

Metod: Undersökningen har formen av en fallstudie med en kvalitativ 
undersökningsmetodik har använts. Den teoretiska referensramen bygger på en 
litteraturstudie och empirin grundar sig på semistrukturerade intervjuer med två 
utvalda respondenter. 

Slutsats: Handelsbanken har sedan Wallanders tid varit den mest lönsamma banken i 
Sverige och varje år haft en högre räntabilitet än genomsnittet för 
konkurrenterna. Denna framgång har sin grund i en kombination av en 
decentraliserad organisationsstruktur och den flexibilitet, frihet och 
anpassningsförmåga som den budgetlösa styrningen innebär. 
Decentraliseringen har inneburit att beslutsfattandet flyttats nedåt i 
organisationen, vilket medför snabbare beslut och bättre kundkännedom. 
Decentraliseringen medför även en känsla av frihet och ett engagemang hos de 
anställda och det leder till kostnadsmedvetenhet. Styrningen skapar en miljö av 
frihet där innovativa strategier kan växa fram. Den budgetlösa styrningens 
flexibilitet har resulterat i att banken kunnat anpassa sig snabbare än 
konkurrenterna och därför kunnat återhämta sig fortare under år av kris och 
förändring.  

Decentralisering och budgetlös styrning är beroende av varandra för att vara så 
effektivt som möjligt. Decentralisering är en förutsättning för den budgetlösa 
styrningen och utan den radikala decentralisering som Wallander genomförde 
hade troligtvis den budgetlösa styrningen aldrig blivit lyckad. Likväl hade en 
decentralisering inte fått samma effekt om den traditionella budgetstyrningen 
vidhållits. 

Nyckelord: Budget, budgetlös styrning, Handelsbanken och Wallander
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Tutor: Esbjörn Segelod 

Title: Beyond budgeting – Has Wallander’s beyond budgeting control not changed in 
closer to 40 years and has it been a winning concept for success? 

Background: In the beginning of the 1970’s Handelsbankens new CEO Jan Wallander 
removed the budgeting control of Handelsbanken. He decentralized the 
organization and implemented the beyond budgeting control. 

Purpose: The purpose of the essay is to examine whether Handelsbankens beyond 
budgeting control has developed since the phase out of budgetary control and 
study if the banks success is based on the beyond budgeting control. 

Method: The essay has the form of a case study and a qualitative study method has been 
used. The theoretical reference frame is established on a scholarly literature 
study and the empirical material is based on semi structured interviews with 
two respondents.  

Conclusion: Handelsbanken has since the time of Wallander been the most profitable bank 
in Sweden and has presented a higher return on equity than the average of its 
rivals each year. The success is a combination of a decentralized organization 
and the flexibility, freedom and adaptability that a beyond budgeting control 
means. The decentralization has meant that the decision making has moved 
downwards in the organization, which has lead to faster decisions and a better 
knowledge of the customer. The decentralization also brings out a feeling of 
freedom and a commitment in the employees and that leads to cost-awareness. 
The beyond budgeting control creates an environment of freedom where 
innovative strategies can develop. The flexibility in the beyond budgeting 
control has resulted in that the bank can adapt faster than the other banks and 
thereby come back faster from crisis and change.  

Decentralization and beyond budgeting control is dependent of each other to be 
as effective as possible. This comes of the fact that decentralization is a 
presumption for the beyond budgeting control to work and without de radical 
decentralization that Wallander implemented the beyond budgeting control 
never had been successful. However had the decentralization never given the 
same effect if the traditional budgeting control had been kept.  

Keywords: Budget, beyond budgeting, Handelsbanken and Wallander 



 

Definitioner 
 

Benchmarking innebär att göra jämförelser, att sätta företagets verksamhet i relation till 
andra. Denna jämförelse kan göras både intern mellan olika delar av företaget och externt i 
relation till konkurrenter. Benchmarkingens syfte är även att inspirera och att lära av andra 
med ändamål att förbättra den egna verksamheten (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 478).  

BLÖS är Wallanders förkortning för den budgetlösa styrningen som han införde i 
Handelsbanken. (Wallander, 1995) 

Decentralisering innebär att en uppdelning av verksamheten görs så att varje enhet ses som 
en egen del och de enheterna får fatta beslut på egen hand. Syftet är att skapa mer 
överblickbara delar där motivationen och beslutsfattandet ökar. (Bergstrand & Olve, 1996, s. 
104) 

De stora affärsbankerna i Sverige är Svenska Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda 
Banken Nordea och Swedbank. (Svenska Bankföreningen) 

Informationsekonomi är ett begrepp som det inte finns någon tydlig definition på, därför har 
definitionen av informationssamhälle applicerats i ett ekonomiskt sammanhang. 
Informationsekonomi innebär ett ökat informationsberoende och en snabb 
informationsteknologisk utveckling. (Nationalencyklopedin)     

Kundlojalitet är ett begrepp som har en mängd olika definitioner. Lojaliteten baseras på ett 
upprepat köpbeteende, konsumenten gör ett medvetet val för att fortsätta köpa just det valda 
märket. Det visar på att det finns en positiv attityd mot märket. (Beerli, Martin & Quintana, 
2004, s. 254-255) Sättet att skapa köptrohet hos en kund på längre sikt grundar sig främst på 
att etablera ett förhållande med kunden som inte grundar sig på ekonomiska incitament utan 
på känsla, förtroende och ömsesidighet. (Butscher, 2000, s. 9) Utifrån detta har vi valt att 
utformat en egen definition för kundlojalitet som lyder: Kundlojalitet innebär således att 
konsumenten gör ett medvetet val att fortsätta köpa från en leverantör utifrån en relation till 
aktören som grundar sig på förtroende, ömsesidighet och känsla.  

Räntabilitet på eget kapital (Räntabilitet) är ett mått på hur väl företaget lyckas ge 
avkastning på satsat kapital. (Unga Aktiesparare)  
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet introduceras läsaren till uppsatsens ämnesområde. Detta följs av den 
problembakgrund som ligger till grund för studiens problemformulering och syfte. Kapitlet 
avslutas med en presentation av uppsatsens avgränsning.  

 
1.1 Introduktion 

Sedan urminnes tider har det varit ett problem för människan att försöka påverka och 
kontrollera händelser i förväg. Behovet av information för internplanering och kontroll av 
företag uppkom under den första halvan av 1800-talet då det under industrialiseringen blev 
aktuellt att koordinera flera olika processer. Den traditionella ekonomistyrningens 
styrmetoder som används i dagens industrier har i första hand växt fram inom industrin och 
främst influerats av stora företag som DuPont och General Motors under början av 1900-talet. 
(Kaplan, 1984, s. 390-416)  

Under 1950-talet började allt fler svenska företag använda budget för att samordna och 
planera sin verksamhet och de svenska företagens budget var främst influerad av den 
amerikanska budgeteringen. I och med oljekrisen under 1970-talet insåg företagen att även 
den mest genomarbetade planeringen kunde slå fel. Detta bidrog till att budgetens roll 
ändrades från att vara ett långsiktigt planeringsverktyg till att bli ett instrument för att 
fastställa det ekonomiska ansvaret och utvärdera prestationer. Företagen fick en allt mer 
skeptisk inställning till nyttan av långsiktig planering och under 1980-talet förekom det en 
allmän debatt om huruvida förekomsten av budget rent av kunde påverka företagens förmåga 
att anpassa sig till en föränderlig omvärld. Det hävdades att det bästa för företagen skulle vara 
att helt avveckla budgeten, det var dock få företag som vågade avveckla den traditionella 
budgeteringen. (Greve, 1996, s. 11-15) 

Som allt annat i ett företag sker det förändringar, en utvecklig och anpassning till omvärldens 
förhållanden. Det har även skett med budgeten genom åren, den budgetering som används 
idag skiljer sig betydligt mot den som användes för flera decennier sedan. Tidigare låg fokus 
på det slutgiltiga budgetdokumentet, idag har det fokuset skiftat och ligger istället på den 
process som leder fram till budgetdokumentet. Budgetarbetet har även utvecklats från en 
hierarkisk process till att vara något som drivs underifrån och upp i organisationen. I och med 
strävan mot en decentraliserad organisation har synen på budgetarbetets utformning 
förändrats. (Lindvall, 2001, s. 177-179) 

Under en längre tid har det riktats kritik mot budgeten som styrmedel. Några av de kritiska 
aspekter som framhållits har varit att budgeten hämmar förändring och anpassningsförmåga 
samt att budgetarbetet är tidskrävande och snabbt blir inaktuell. Trots att många företag 
påtalar de nackdelar som finns med budget använder de sig av budget som det främsta 
styrmedlet. År 1997 gjordes en undersökning av Ax, Johansson och Kullvén (2009, s. 287) 
där börsnoterade företag tillfrågades om deras budgetering. I undersökningen framkom det att 
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91 % av de tillfrågade företagen använde sig av budget. År 2004 utfördes en uppföljande 
undersökning som visade att antalet företag som använde sig av budget hade sjunkigt till 84 
%. Undersökningen visade dock även att det fanns ett visst missnöje med budgeteringen. 
Ungefär 50 % av de svarande menade att de bedrev någon form av förändringsarbete vad det 
gällde budgeteringen. Budgetarbetet utvecklas och förändras kontinuerligt och även om 
företag inte avvecklar budget helt så förändras ofta omfattningen av budgeten. Företag kan till 
exempel avveckla huvudbudgetar på koncernnivå men fortsätta använda budgetering på andra 
organisatoriska nivåer i företaget. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 287-288)  

Enligt Fraser och Hope (1999, s. 13) har fler och fler företag insett att budgetsystem kan vara 
en bromskloss som förhindrar förändring inom företaget. De traditionella mått som finns i 
budgetsystem lämpar sig inte för dagens moderna företag. Det som värdesätts av dagens 
företag, exempelvis starka varumärken, kompetent personal och lojala kunder, är sådant som 
är svårt för ett budgetsystem att mäta. Jan Wallander, före detta VD för Svenska 
Handelsbanken (benämns hädanefter som Handelsbanken eller banken), anser att budgeten 
hindrar förändringar. Wallander (1995, s. 62-63) anser att budgeten leder till 
inlåsningseffekter då den inger en känsla av att företagen faktiskt vet hur framtiden kommer 
utveckla sig vilket försvårar och försenar anpassningsförmågan. Han menar att ”i bästa fall är 
budgetarbetet ett slöseri med resurser och i sämsta fall direkt farligt för företaget” (Wallander, 
1995, s. 63). En budget är en sammanfattning av flera prognoser och budgetens trovärdighet 
är helt beroende av hur exakta prognoserna den bygger på är. Om prognoserna är felaktiga 
finns det två alternativa utfall. Antingen blir budgeten inte tagen på allvar eller så rättar sig 
företaget efter budgeten vilket kan leda till att företaget råkar illa ut. (Wallander, 1995, s. 7-
12)   

Handelsbanken var bland de första att avveckla budget och istället använda sig av budgetlös 
styrning. Wallanders modell för budgetlös styrning bygger bland annat på decentraliserat 
beslutsfattande, kundfokus, snabb rapportering och benchmarking (jämförelse med andra 
inom och utom organisationen). (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 287-288) 

 

1.2 Problembakgrund 

Handelsbanken hade som mål under 1960-talet att bli den största banken i Skandinavien, det 
skulle uppnås med ökade affärsvolymer. Under den här tiden var Handelsbanken en 
multidivisionell organisation där budgeten var det främsta verktyget för att planera, 
koordinera och hantera kapital. I och med den växande byråkratin och den mängd med mindre 
konton som banken hanterade växte kostnaderna. (Lindsay & Libby, 2007, s. 626) 

Handelsbanken råkade i kris under slutet av 1960-talet vilket medförde att ledningen avgick 
och Jan Wallander rekryterades till ny VD för Handelsbanken i början av år 1970. Wallander 
tog med sig många idéer till banken och ansåg bland annat att budgetering kunde vara direkt 
farligt i vissa lägen. Organisationen gick från en starkt centraliserad till en decentraliserad 
organisation och budgeten avskaffades. Istället för budget utvecklade Wallander ett budgetlöst 
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styrsystem. Handelsbanken kom nu att fokusera på lönsamhet och inte som tidigare på volym. 
Målet var att vara bättre än genomsnittet för de övriga börsnoterade storbankerna och det är 
även det som är målet än idag. Redan år 1971 hade Handelsbanken samma lönsamhet som de 
övriga bankerna och sedan år 1972 har Handelsbanken varit lönsammare än de övriga 
börsnoterade bankerna. (Handelsbankens historia) 

Då det har riktats en hel del kritik mot budget och då Handelsbanken var ett av de första stora 
företagen att avveckla budget väcktes ett intresse för att undersöka hur de styr sitt företag utan 
budget. När litteratursökningen inleddes stod det klart att det fanns en hel del skrivet om 
Handelsbanken och Wallanders budgetlösa styrning. Övervägande delar av den litteratur och 
de vetenskapliga artiklar som påträffades fokuserar främst på att beskriva Handelsbankens 
omstrukturering och Wallanders budgetlösa styrning. De flesta uppsatser har även de berört 
hur det budgetlösa systemet fungerar och då ofta i jämförelse med ett företag som har 
traditionell budgetstyrning. 

Sedan avvecklande av budget i början av 1970-talet har banken bland annat gått igenom både 
hög- och lågkonjunkturer. År 1985 tog Riksbanken bort den dåvarande utlåningsrestriktionen 
som tidigare hade begränsat bankernas utlåningsvolymer, detta resulterade i en stor bank- och 
fastighetskris i början av 1990-talet. Det var även en finanskris under år 2008-2009 som bland 
annat hade sitt ursprung i den amerikanska bolånekrisen. Även bankens omvärld har 
förändrats i och med bland annat ökad globalisering, förhöjd kundmedvetenhet och hårdare 
konkurrens. Det har nu gått nästan 40 år sedan Handelsbanken genomförde en radikal 
förändring genom att decentralisera verksamheten och avskaffa budget. Det är därigenom 
intressant att se huruvida Handelsbankens budgetlösa styrning förändrats med tiden. 
Handelsbanken har även länge varit den mest lönsamma banken av de börsnoterade 
storbankerna och det är intressant att se huruvida den budgetlösa styrningen varit en 
bidragande faktor till bankens framgång. 

Detta har lett fram till följande problemformulering: 

• Hur har utvecklingen av den budgetlösa styrningen inom Handelsbanken sett ut? 
• Hur kan den budgetlösa styrningen ha bidragit till Handelsbankens framgång?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Handelsbankens budgetlösa styrning utvecklats 
sedan införandet för nästan 40 år sedan samt att studera om bankens framgång grundar sig på 
den budgetlösa styrningen.  
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1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats kommer att avgränsa sig till att studera Handelsbankens budgetlösa styrning 
och en eventuell utveckling av denna. Likaså begränsas studien till att undersöka om 
Handelsbankens framgång har ett samband med den budgetlösa styrningen. Vid en jämförelse 
av Handelsbankens framgång gentemot konkurrenterna har denna jämförelse avgränsats till 
att endast innefatta Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Eftersom Handelsbankens 
framgång även sträcker sig över 40 år har det av hanterbarhetsskäl gjorts en avgränsning i tid. 
De tidsperioder som kommer studeras är 1987-1989, 1991-1993, 2008-2009. En närmare 
presentation av de utvalda tidsperioderna göras i kapitel 2.6 Urval av framgångsfaktorer och 
tidsperiod. 
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2. Metod  

Metodkapitlet redogör för tillvägagångssättet för att besvara studiens problemformulering 
och för att uppfylla syftet med studien. I slutet av kapitlet diskuteras metodkritik. 

 
2.1 Metodval 

För att nå ett bra och tillförlitligt resultat i den undersökning som utförs används en viss typ 
av metod (Holme & Solvang, 1997, s. 11). Uppsatsens metodkapitel är till för att förstå 
informationsinsamlingen och hur undersökningen har utförts. Det innebär att den detaljerade 
metodbeskrivningen ska göra det möjligt för någon annan att utföra samma undersökning 
under liknande förhållanden. (Backman, 1998, s. 37-38) 

Uppsatsens undersökning kom att ske i form av en fallstudie av Handelsbanken. En fallstudie 
undersöker saker i sin realistiska miljö och i sitt realistiska sammanhang. En fallstudie 
behöver inte begränsas till att undersöka ett objekt utan kan även behandla en rad olika fall 
inom samma studie. (Backman, 1998, s. 48-49) Banken valdes främst med anledning av de 
var bland de första företagen i världen att avskaffa budgeten och har nu i ungefär 40 år varit 
en av de mest framgångsrika bankerna i Sverige. Det är undersöknings syfte som ligger till 
grund för om studien genomförs med en kvantitativ eller kvalitativ metod (Björklund & 
Paulsson, 2007, s. 63). Den kvalitativa metoden har för avsikt att ge en djupare insikt och 
förståelse av det problem som studeras (Holme & Solvang, 1997, s. 14). Syftet med uppsatsen 
var främst att undersöka huruvida det skett förändringar av den budgetlösa styrningen sedan 
den implementerades i Handelsbanken. I det fall det skett en utveckling av den budgetlösa 
styrningen fanns även en avsikt att förstå hur och varför dessa förändringar ägt rum. För att 
skapa förstålelse för en eventuell utveckling ansågs det även lämpligt att kartlägga hur 
Handelsbanken styr verksamheten utan budget. Undersökningens syfte var även att få en 
insikt i huruvida Handelbankens framgång anses ha med Wallanders budgetlösa styrsystemet 
att göra. För att uppnå uppsatsens syfte ansågs en kvalitativ undersökningsansats lämpligast. 

För att undersöka huruvida det fanns ett samband mellan bankens framgång och den 
budgetlösa styrningen har vi utgått från Jeremy Hope och Robin Frasers (2004, s. 250) modell 
för hur den budgetlösa styrningen stöder framgångsfaktorerna i dagens informationsekonomi. 
De sex framgångsfaktorerna är: (1) hållbar konkurrensframgång, (2) finna och behålla de 
bästa människorna, (3) innovativa strategier, (4) låga kostnader, (5) lönsamma och lojala 
kunder samt (6) etisk rapportering. En närmare presentation av dessa framgångsfaktorer 
kommer att göras i referensramen i kapitel 3.5 Framgångsfaktorer. För att undersöka 
framgångsfaktorn hållbar konkurrensframgång har bland annat lönsamhetsmåttet räntabilitet 
studerats. I detta fall ansågs det även givande att göra en jämförelse med en konkurrerande 
stor affärsbank som har traditionell budgetstyrning. Valet föll på SEB då den grundades 1972 
och med Handelsbanken därför är de två stora affärsbankerna som i sin helhet funnits längst. 
De andra två storbankerna, Nordea och Swedbank, har under åren genomgått olika 
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företagsförändringar som exempelvis sammanslagningar med andra banker och därför i sin 
nuvarande företagsform endast funnits sedan mitten av 1990-talet. 

Då denna uppsats är en fallstudie och har för avsikt att undersöka Handelsbankens budgetlösa 
styrning kan resultatet inte ligga till grund för generaliseringar.  

 

2.2 Primärdata och sekundärdata  

Det finns två typer av data som kan insamlas vid en undersökning, primärdata och 
sekundärdata. Primärdata kommer från en förstahandskälla och är insamlad direkt från en 
eller flera personer och är på så sätt anpassad för undersökningens problemformulering. 
(Jacobsen, 2002, s. 152-153) Denna uppsats bygger på primärdata i form av intervjuer och 
årsredovisningar.  

Intervjuer har utförts med två respondenter. Den första respondenten är en tidigare vice VD 
för Handelsbanken. Respondenten arbetade inom banken under Jan Wallanders tid som VD 
och är än i dag aktiv inom banken. Den andra respondenten är kontorschef och har arbetat 
som kontorschef i över 20 år på olika kontor inom Handelsbanken. En utförligare presentation 
av respondenterna kommer att ske i kapitel 2.3 Urval av respondenter samt i kapitel 4.1 
Presentation av respondenter. För att undersöka Handelsbankens framgång har data om 
räntabilitet hämtats från bankens årsredovisning. Dessa data har sedan jämförts med samma 
data från SEB:s årsredovisningar.  

Sekundärdata är andrahandskällor, det vill säga det är data som insamlats av andra än 
forskarna själva. Det kan till exempel vara vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar, böcker och 
uppsatser. (Jacobsen, 2002, s. 152-153) Litteraturstudien för uppsatsen hade en bred 
utgångspunkt där information om budgetering och budgetlös styrning insamlades. Den breda 
utgångspunkten var relevant för att få en så god informationsgrund som möjligt att stå på. 
Insamlingen skedde i elektroniska och tryckta källor för att finna den sekundärdata som var 
relevant för att kunna besvara problemformuleringen.  

Med hjälp av databaser och olika sökmotorer insamlades vetenskapliga artiklar, 
tidningsartiklar och böcker. De databaser som användes var Mälardalens högskolas biblioteks 
katalog samt databaserna ABI/INFORM (Global) och ELIN@Mälardalen, även sökmotorn 
Google har använts. De sökord som främst har använts är budget, budgetlös styrning, 
Handelsbanken och Wallander, vilket resulterat i både svenska och engelska sökresultat. 
Urval och utvärdering av källorna har skett kontinuerligt och på så sätt har irrelevant material 
förkastats och relevant material gett nya uppslag.  
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2.3 Urval av respondenter 

För att besvara uppsatsens problemfrågor och syfte kontaktades Handelsbanken där kontakt 
förmedlades till HandelsbanksHistoriska Sällskapet (HHiS) som är en förening där 
medlemmarna vill sprida och öka förståelsen för Handelsbankens historia 
(Handelsbankshistorien). HHiS valdes som respondentgrupp då det är ett sällskap med bred 
kunskap om Handelsbanken och dess utveckling. HHiS har även ett brinnande intresse för 
bankens historia vilket medför att de är angelägna att förmedla kunskapen till omvärlden.  

Från HHiS etablerades kontakt med bankdirektören Curt Källströmer som tidigare varit vice 
VD inom Handelsbanken och som fortfarande aktivt arbetar inom banken. Källströmer har 
arbetat inom Handelsbanken i snart 50 år och var verksam när Jan Wallander tillträdde som 
VD och har på så vis varit med under förändringen av organisationen. Då han även haft en 
roll som vice VD kan han bidra med en mer övergripande inblick i organisationen och de 
förändringar som ägt rum. 

Intervjun med bankdirektör Curt Källströmer gav förståelsen att det kunde vara fördelaktigt 
att se den budgetlösa styrningen ur ytterligare ett perspektiv. Den andra respondenten som 
valdes heter Håkan Jansson och är kontorschef. Han har arbetat som kontorschef sen 1986/87 
och har varit verksam som kontorschef på sju olika kontor inom Handelsbanken. Jansson 
använder sig dagligen av den budgetlösa styrningen och kunde på så vis bidra med en mer 
praktisk och utförligare beskrivning av de styrmetoder som de använder sig av i den operativa 
verksamheten. 

Det hade möjligtvis varit givande med ett större urval av respondenter men de respondenter 
som valdes har länge varit aktiva inom banken. Båda respondenterna har arbetat med den 
budgetlösa styrningen i över 20 år och Källströmer var även med under Wallanders 
omstrukturering av Handelsbanken och under införandet av den budgetlösa styrningen. De 
båda respondenterna ansågs därav ha den förståelsen och insikt som var relevanta för att 
uppfylla studiens syfte. 

 

2.4 Utarbetande av intervjumall 

Det finns flera sorters intervjuer, strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. För 
undersökningen valdes ett semistrukturerat intervjuförfarande. Det innebär att 
ämnesområdena som skulle behandlas under intervjun bestämdes i förväg med utrymme för 
följdfrågor och möjlighet till en vidare diskussion fanns. (Andersson, 1985, s. 76-77) Den 
semistrukturerade intervjumodellen kändes lämplig då den ger intervjuarna en möjlighet att 
ställa följdfrågor och på så vis bidra till en bättre inblick i hur och varför en eventuell 
förändring av styrsystemet ägt rum.  

Med utgångspunkt i tre teman, (1) den budgetlösa styrningen, (2) utveckling av BLÖS och (3) 
framgångsfaktorer, utformades en intervjumall (se bilaga 1). Det första temat hade för avsikt 
att ge en inblick i hur den budgetlösa styrningen praktiskt fungerar för att på så vis lägga en 
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grund för tema två, utveckling av BLÖS. I det andra temat formulerades frågorna med syfte 
att undersöka om en eventuell förändring ägt rum och i så fall varför eller varför inte 
förändringen inträffat. I det tredje temat var utgångspunkten att studera huruvida det finns ett 
samband mellan införandet av den budgetlösa styrningen och Handelsbankens framgång.  

De tre temana låg till grund för strukturen i empiri- och analyskapitlet. Det tredje temat 
(framgångsfaktorerna) valdes att inte delas upp i de sex framgångsfaktorerna i empirikapitlet 
med anledning av att respondenternas svar inte på ett strukturerat och tydligt sätt kunde 
hänföras till de enskilda faktorerna. Därav delades den delen av empirin in i två delar, 
räntabilitet och kunden. 

2.5 Genomförande av intervjuerna 

Båda intervjuerna skedde på respektive respondents arbetsplats. Intervjuerna varade i ca 1,5 
timme. Den första intervjun med bankdirektör Curt Källströmer inträffade på Handelsbankens 
huvudkontor i Stockholm den 28 april 2010. Den andra intervjun med kontorschef Håkan 
Jansson genomfördes på det aktuella kontoret den 5 maj 2010. Innan varje intervju blev 
respondenterna, via mail, informerade om syftet med studien och intervjun. För att inte gå 
miste om relevant information och för att minimera risken att missuppfatta respondenternas 
svar skedde en digital inspelning av båda intervjuerna. Innan intervjun inleddes tillfrågades 
respondenterna om de godkände inspelningen. Före intervjuerna påbörjades informerades 
respondenterna om följande:  

• Att den slutgiltiga uppsatsen kommer att bli en officiell handling. 
• Att respondenten har möjlighet att behandlas konfidentiellt i uppsatsen. 
• Att den digitala inspelningen endast kommer avlyssnas av intervjuarna. 
• Att respondenten när som helst kan avstå att svara på en fråga och att det när som fick 

välja att avsluta intervjun. 
• Att respondenten kommer få ta del av en sammanställning av intervjun för att försäkra 

sig om att missförstånd ej uppstått och för att kunna göra eventuella korrigeringar. 
• Att respondenten kommer få ta del av den slutgiltiga uppsatsen. 

Efter varje intervju gjordes en skriftlig sammanställning av intervjuerna som sedan skickades 
till respektive respondent för godkännande. Respondenterna fick utifrån det göra eventuella 
tillägg eller ändringar om missförstånd uppstått. En av respondenterna valde att göra 
kompletteringar av vissa svar i sammanställningen. Efter godkännandet fick de även ta 
ställning till om de ville vara konfidentiella eller inte. Båda respondenterna valde att bli 
nämnda vid namn i uppsatsen. 

Till båda företagsrespondenterna skickades även ett antal kompletteringsfrågor via mail (se 
bilaga 2 och 3) efter det att intervjuerna hade genomförts. Anledningen till detta var för att få 
kompletterande svar på en nytillkommen infallsvinkel till problemfrågan om 
framgångsfaktorerna.   
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2.6 Urval av framgångsfaktorer och tidsperiod 

Ett eventuellt samband mellan Wallanders budgetlösa styrning och Handelsbankens framgång 
undersöktes med utgångspunkt i Hope och Frasers modell för hur den budgetlösa styrningen 
stöder framgångsfaktorerna i dagens informationsekonomi. Modellen visar relationen mellan 
ett antal framgångsfaktorer och den decentraliserade och anpassningsbara organisationen med 
en budgetlös styrning. Handelsbankens framgång undersöktes med utgångspunkt i Hope och 
Frasers sex framgångsfaktorer: (1) hållbar konkurrensframgång, (2) finna och behålla de 
bästa människorna, (3) innovativa strategier, (4) låga kostnader, (5) lönsamma och lojala 
kunder samt (6) etisk rapportering. (Hope & Fraser, 2004, s. 249-250) 

Det jämförelsemått som valdes för framgångsfaktorn hållbar konkurrensframgång var 
räntabilitet. Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som visar hur väl företag genererar 
inkomsttillväxt på det investerade kapitalet. Handelsbankens företagsmål har även sedan 
Wallanders tid varit att ha högre räntabilitet än genomsnittet för konkurrenterna och därav 
kändes det som en värdefull jämförelseparameter för att studera företagets 
konkurrensframgång. Räntabiliteten hämtades direkt från Handelsbankens och SEB:s 
årsredovisning och sammanställdes i egenarbetade tabeller för lättare överskådlighet. Av 
hanterbarhetsskäl har inte årsredovisningarna för 40 år studerats utan med utgångspunkt i 
händelser i företagens omvärld har tre tidsperioder valts att studeras. Räntabiliteten kommer 
därför att studeras under tidsperioderna 1987-1989, 1991-1993 samt 2008-2009.  

Den första tidsperioden valdes då det 1985 skedde en stor förändring på kreditmarknaden i 
och med att Riksbanken upphävde det tidigare rådande utlåningsrestriktionen vilket ledde till 
en enorm utlåningsexpansion. För att se hur denna avreglering påverkat bankens 
konkurrenskraft på en fri marknad har tre år efter avregleringen studerats, nämligen 
tidsperioden 1987-1989. Denna avreglering var även den främsta anledningen till varför det 
inte utförts någon studie av tiden före 1987. Det var i och med denna avreglering som det 
började hända saker på den svenska kreditmarknaden. Bankerna konkurrerade nu på en fri 
marknad vilket ledde till att skillnaderna mellan bankerna började göra sig påtagliga. 
Avregleringen av utlåningsrestriktionerna resulterade i en bank- och fastighetskris i början av 
1990-talet. För att se hur bankerna klarade sig under denna kris valdes det att studera tre år 
under krisen nämligen 1991-1993. Den tredje tidsperioden sträcker sig mellan åren 2008-2009 
och grundar sig i den finanskris som orsakades av bland annat den amerikanska 
bolånemarknaden.  

Det hade kanske varit att föredra att studera fler tidsperioder. Men då den budgetlösa 
styrningen filosofi grundar sig bland annat på flexibilitet och anpassningsbarhet ansågs tider 
av stora förändringar och kris vara mest relevanta att studera varpå dessa tre tidsperioder 
valdes.  
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2.7 Metodkritik 

Validitet betyder giltighet och relevans, vilket innebär att undersökningen mäter det som är 
syftet att mäta och att det som mäts anses vara relevant. (Jacobsen, 2002, s. 21) Den metod 
som väljs för undersökningen ska bidra till att besvara det som undersökningen har för avsikt 
att besvara (Rosengren & Arvidsson, 2001, s. 70). Genom att använda en kvalitativ metod 
med personliga intervjuer kan relevans och giltighet kontrolleras under intervjun av bland 
annat följdfrågor. För att säkerställa undersökningens validitet informerades respondenterna 
om syftet innan intervjuerna. Studiens validitet stärks genom att intervjumallen bygger på 
vetenskapligt godkända artiklar vilka även legat till grund för uppsatsens syfte. För att 
försäkra artiklarnas relevans och tillförlitlighet undersöktes i vilken utsträckning de refererats 
till i tidigare publicerat material.  

Reliabilitet betyder att undersökningen ska vara trovärdig och tillförlitlig (Trost, 2005, s. 
111). Detta innebär att en mätning, som inte påverkas av omständigheterna mätningen sker 
under och inte heller av vem som utför den, har hög reliabilitet. För att öka reliabiliteten är 
identiskt genomförande viktigt då det som vill undvikas är att slumpen inverkar på mätningen. 
Reliabiliteten ligger till grund för god validitet. (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 152) För att 
stärka reliabiliteten utfördes intervjuerna på respondenternas arbetsplats då det är en miljö där 
respondenterna känner sig avspända. Under intervjuerna gjordes en ljudupptagning vilket 
minimerar risken för feltolkning och missuppfattning av respondenternas svar. För att 
säkerställa att inga feltolkningar eller missuppfattningar uppstått fick båda respondenterna ta 
del av en intervjusammanställning i efterhand. Av de två respondenterna valde en av dem att 
göra vissa korrigeringar och förtydligande.   
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3. Referensram 

Detta kapitel inleds med en definition av de begrepp som är av vikt för uppsatsen. Detta följs 
av en kort beskrivning av budgetens funktion och syfte. Vidare görs en genomgående 
redogörelse av Wallanders budgetlösa styrning som följs av en presentation av 
framgångsfaktorerna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av referensramen. 

 

3.1 Budgetens funktion och syfte 

Ax, Johansson och Kullvén definierar budget som att ”en budget uttrycker förväntningar och 
åtaganden för en organisation, om ekonomiska konsekvenser för en kommande period.” (Ax, 
Johansson & Kullvén, 2009, s. 204). Budgetering är en metod där uppställningen och 
användandet av budgetar är en form av ekonomisk styrning. Budgeten har fyra viktiga 
egenskaper; (1) framåtriktande, (2) ansvar, (3) monetära termer och (4) periodisering. 
Budgeten speglar något som företagen förväntar sig av framtiden, det är med andra ord ett sätt 
för företaget att förutse framtiden. En budget är alltså en gissning av hur framtiden kommer 
att se ut och den tar företaget fram genom omvärldsstudier eller av erfarenhet från tidigare 
händelser. Historiskt sett har budgeten uttryckts i monetära termer, men den kan även 
innehålla icke-monetära mått som ett komplement till de monetära måtten. Budgeten är en 
plan för en viss framtida tidsperiod där intäkter och kostnader beräknas för en viss period. 
(Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 204-205; Greve, 1996, s. 10)  

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009, s. 207) kan budgetens syfte variera inom ett företag 
och även mellan olika företag. Några av syftena med budgeten är planering, 
ansvarsfördelning, uppföljning, målsättning, motivation och incitamentssystem.  

Med planering menas att budgeteringen ska planera verksamheten för framtiden för att uppnå 
företagets övergripande strategi. Budgeten kan även ses som ett instrument för 
ansvarsfördelning. Med hjälp av budgeten kan operativt ansvar flyttas nedåt i organisationen. 
Budgeten är därmed ett instrument för decentralisering. Uppföljning sker genom att budgeten 
jämförs med det verkliga utfallet. De enskilda resultatenheterna inom en verksamhet får 
genom budgeten ett förtydligande av det som de förväntas att prestera och på så vis även en 
målsättning. Med hjälp av budgeten operationaliseras företagets mål ner till de verkställande 
enheterna. Detta är även en förutsättning för den decentraliserade organisationsstrukturen. 
Budgeten bidrar ofta till att motivera medarbetarna inom verksamheten att uppnå de mål som 
är uppsatta. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 207-209) Greve (1996, s. 162) menar att en 
förutsättning för att budgetansvariga skall vara motiverade är att denna får medverka i 
budgetprocessen. Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2009, s. 209) är ofta goda resultat 
kopplade till bonusar och liknande incitament för de anställda och belöningen kan då bygga 
på en jämförelse mellan budget och utfall. 
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3.2 Budgetlös styrning 

Olika företag kräver olika styrning, det har sin grund i att företag har olika miljöer som de 
agerar i och olika produktionsteknologier. Det gör att samma styrmetod inte lämpar sig för 
alla företag, beroende på deras förutsättningar. Den osäkra omvärlden gör att företag behöver 
planera men på ett annat sätt än den planering som budget tillför. (Lindvall, 2001, s. 171) 

De första företagen som övergav budgetering var lokaliserade i norra Europa. Numera finns 
det företag som övergett budgetering i ett flertal länder, inom olika industrier och kulturer, 
även storleken på dessa företag varierar. I dessa företag är det inte längre budgeten som 
bestämmer hur resurser ska fördelas och hur resultat ska utvärderas och belönas. Företagen 
sätter istället upp mål på längre sikt som är baserade på olika riktmärken. Det som mäts är key 
performance indicators, KPI. Det kan vara vinst, kassaflöde, konsumentens tillfredställelse 
och kvalitet. Många företag som använder sig av KPI använder sig även av löpande 
prognoser. Löpande prognoser spelar en stor roll i den strategiska processen, de löper över 
fem till åtta kvartal och revideras allt eftersom. De hjälper chefer att löpande omvärdera olika 
planer utifrån förändringar på företagets marknad eller inom ekonomin. Strategier skapas 
underifrån i organisationen istället för ovanifrån då de anställda kan använda den överflödiga 
information som insamlats till att uppmärksamma ovanliga mönster eller trender. (Hope & 
Fraser, 2003, s. 4) 

Ett av de viktigaste syftena med budget är att förutspå och planera inför framtiden. Frågan är 
då vilka styrmetoder företag kan använda istället för budget för att kunna planera 
verksamheten. Istället för att planera på detaljnivå vilket kännetecknar den traditionella 
budgeten, kan företag använda sig av planering på övergripande nivå i form av 
verksamhetsplan och affärsplan. Dessa styrmetoder formuleras utifrån organisationens mål 
som bryts ner i konkreta handlingsplaner som skall verkställas. Vad det gäller syftet att 
åstadkomma en god kontroll av företaget kan redovisningssystem ersätta den traditionella 
budgeten. I ett budgetlöst företag avvecklas inte alla moment inom budgetering utan strävan 
är att arbeta bort det tidskrävande och omfattande arbetet med siffervärdena. I det budgetlösa 
företaget är verksamheten, kalkylering, planering och beslut något som är under ständig 
förändring. Istället för en fast tidsplan i form av en budget utgår styrningen från löpande 
planering och kontroll samt löpande beslut för framtida investeringar. (Ax, Johansson & 
Kullvén, 2009, s. 287-288) 

 

3.3 Wallanders budgetlösa styrning - BLÖS 

Jan Wallander tillträdde som VD under 1970-talet och förändrade bankens ledarskapspolicy. 
Handelsbankens fokus skiftade från att vara tillväxt till att med Wallander i spetsen vara den 
mest vinstgivande av de nordiska bankerna mätt i avkastning på eget kapital. Det skulle 
uppnås genom att decentralisera organisationen, fokusera på bättre kundservice och sänka 
kostnaderna. (Lindsay & Libby, 2007, s. 626-627)  
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Wallander hade en strävan om att leda banken utan en budget det vill säga genom budgetlös 
styrning. Han hade en skeptisk inställning till budget och det främsta argumentet var att det 
finns en svårighet i att förutsäga och planera för framtiden. (Lindvall, 2001, s. 170) Wallander 
beslutade under 1970-talet att Handelsbanken inte längre skulle göra någon formell strategisk 
planering eller förbereda några budgetar. Wallander var av den uppfattningen att strategisk 
planering var 10 % medans utförande var 90 % och det var utförandet som han fokuserade på. 
Han menade att det var svårt för människan att se att något nytt var på intågande även om det 
i efterhand vart tydliga tecken. Därför gav han upp att försöka förutse framtiden och 
fokuserade istället på att så snabbt som möjligt kunna anpassa sig efter situationen. (Lindsay 
& Libby, 2007, s. 629) 

Sedan Handelsbanken på 1970-talet avskaffade budget har de överträffat sina skandinaviska 
konkurrenter i nästan alla mått, avkastning på eget kapital, total avkastning för aktieägare, 
vinst per aktie, kostnader i förhållande till intäkt och kundnöjdhet. Det har inte alltid sett ut så 
här hos Handelsbanken. I slutet av 1960-talet förlorade banken kunder till en mindre 
konkurrent. Konkurrenten drevs av Jan Wallander och Handelsbanken erbjöd honom jobbet 
som VD hos dem, vilket han accepterade om banken gick med på att decentralisera 
organisationen. Idag är Handelsbankens organisation uppbyggd så att det endast finns tre 
nivåer, kontors chefer, regionala chefer och VD. För att skapa en känsla av ansvar bland de 
anställda har banken skapat ca 600 bankkontor som är enskilda resultatenheter. Det är varje 
kontors ansvar att skapa sin egen lönsamhet. Alla regioner och avdelningar inom 
Handelsbanken sätter sina egna mål utifrån de förbättringar de vill göra. Handelsbanken är 
uppdelad i 11 regioner och de ”tävlar” som lag i en liga, där de försöker slå varandra i 
avkastning på eget kapital. Även avdelningarna tävlar mot varandra i en liknande liga, men 
där används måtten kostnad i förhållande till intäkt, vinst per anställd och total vinst. 
Wallander menar att systemet är självreglerande då cheferna vet vad som är en acceptabel 
prestation och grupptrycket, inom avdelningen eller inom regionen, hjälper till då ingen vill 
svika sitt ”lag”. Inom Handelsbanken är det så att varje avdelningschef själv bestämmer vilka 
resurser som behövs. Det gör att de själva kan bestämma antalet anställda och sätta de 
anställdas löner, och ändra på dessa förhållanden om något i omgivningen skulle förändras. 
(Hope & Fraser, 2003, s. 5-7) 

3.3.1 Redovisningssystem 

Enligt Wallander (1995, s. 82-85) är en grundförutsättning för den budgetlösa styrningen att 
företaget har ett noggrant och detaljerat redovisningssystem. Den information som 
redovisningssystemet utger är inte bara av vikt för ledningen utan även ett verktyg för de 
anställd att kunna skapa sig en uppfattning om huruvida prestationerna varit bättre detta år än 
året innan. Syftet med uppgifterna är att de skall framkalla handlande, för detta krävs att 
uppgifterna avser den del av verksamheten i vilket medarbetaren faktiskt har en möjlighet att 
påverka resultatet. Uppgifterna måste inte bara kunna framställas snabbt utan även vara 
begripliga. Wallander påpekar att felet ofta inte är att de anställda får ta del av för lite 
sifferunderlag utan tvärtom och i stor utsträckning är informationen otydlig.  
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Till sist menar Wallander (1995, s. 85) att det är viktigt att se verksamheten som ett ständigt 
fortlöpande flöde och inte bundet till året och årsresultatet. Informationssystemet skall därav 
omfatta korta perioder och framställas snabbt, för att uppnå detta kan det vara nödvändigt att 
göra avkall på detaljrikedomen.  

3.3.2 Kundfokus 

Wallander valde att skifta fokus från produkten till kunden. Han menade att all fokus som 
lades på produkten, försäljning av den och hur vinstgivande den var gav lite information om 
kunden. Fokus skulle istället ligga på kunden, vad kunden efterfrågade och hur kunden blev 
vinstgivande. (Lindsay & Libby, 2007, s. 627) 

Wallander (1978, s. 68) anser att det ur kundsynpunkt är bättre att hålla sig till en person vid 
kontakt med banken och denna tjänsteman bör befinna sig så nära kunden som möjligt. Denna 
kundfokus ledde fram till den starka decentraliseringen av beslutanderätten som Wallander 
införde under början av 1970-talet. Han menar att organisationen skall anpassas utifrån 
kundernas intressen och behov.  

3.3.3 Decentralisering 

Wallander (1995, s. 83) menar att en förutsättning för en budgetlös styrning är att arbeta 
utifrån en decentraliserad modell av ansvar och att dela upp organisationen i resultatenheter. 
Lindsay och Libby (2007, s. 268) påpekar även att det är de anställda på bankkontoren som är 
bäst lämpade att fatta operationella beslut då det är de som befinner sig närmast kunden. Det 
kan röra sig om att bevilja lån, sätta priser på tjänster eller erbjuda olika typer av rabatter. 

Den tidigare centraliserade organisationen innebar att de flesta beslut fattades på central nivå 
och inte på kontorsnivå. Tidigare hade kontoren endast befogenheter att fatta kreditbeslut om 
högst 300 000 SEK i och med decentraliseringen ökade befogenheten till 1 miljon SEK. 
Medarbetaren fick i och med det fatta kreditbeslut på egen hand och större beslut fick fattas 
av regionbanken. (Wallander, 1978, s. 4-8) Wallander menade även att en lyckad 
decentraliserad organisation berodde på engagerade anställda som blev mer involverade i 
verksamheten. (Lindsay & Libby, 2007, s. 628)  

Forskning har också visat att de anställda blir mer tillfredsställda när de får vara med och fatta 
beslut. (Hope & Fraser, 2004, s. 53) Enligt Greve (1996, s. 153) förbättras kvaliteten på beslut 
genom decentralisering då besluten flyttas ned till den nivå där den väsentliga informationen 
finns. Företagsledare som decentraliserat sina verksamheter har insett att en klar struktur ger 
möjligheten för människor i frontlinjen att fatta beslut. För att människor ska nå 
utomordentliga resultat behövs en utmaning, ett ansvar och del av belöningar. Företagsledarna 
har byggt upp ett förtroende som gör att frontlinjens personal tar på sig ansvar för 
topprestationer. (Hope & Fraser, 2004, s. 55) 
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3.3.4 Benchmarking 

Budgeten framstår ofta som ett instrument för målsättning, något att jämföra med. Wallander 
(1981, s. 13) förespråkar en horisontell jämförelse, där prestationer jämförs med andra företag 
inom samma bransch. Ännu mer effektivt menar han är att jämföra resultat mellan olika delar 
av företaget. En förutsättning för en intern jämförelse är att företaget har ett rättvisande och 
snabbt redovisningssystem och att organisationen och redovisningen är uppbyggd utifrån 
resultatenheter. Wallander (1995, s. 102) menar att för varje redovisningsperiod tar banken 
fram ett antal lönsamhetstal som sedan är underlag för både intern och extern jämförelse. 
Kontor jämför sig med andra likvärdiga kontor inom organisationen, regionbanker med andra 
regionbanker och hela banken med andra banker i branschen. I och med denna jämförelse 
fastställs inte bara målen utan det fungerar även som en kotrollfunktion. Benchmarkingens 
syfte är även att inspireras och att lära av andra med ändamål att förbättra den egna 
verksamheten (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 478).  

Jämförelser gjordes och görs ofta och det är det absolut största styr- och incitamentssystemet 
inom Handelsbanken.  För att nå lönsamhetsmålet gällde det att öka intäkter och minska 
kostnader. Som ett led i att minska kostnader lades budgetarbetet ned. Kostnaderna är det som 
är svårt att få ned, men Wallander menar att ”den som har de lägsta kostnaderna, lämnar 
slagfältet sist.”. (Tson Söderström red. 2006, s. 24) 

3.3.5 Strategi och målsättning 

I en allt mer globaliserande och föränderlig marknadssituation ökar vikten av 
målstyrningssystem (Bergstrand & Olve, 1996, s. 27). Företagen försöker utveckla en styrning 
där målstyrda grupper, inom ramen för organisationens övergripande strategiska riktning, har 
ett större ansvar och handlingsfrihet att utföra sitt arbete. (Lindvall, 2001, s. 149) Standarder 
som budgetar används inte i samma utsträckning för att precisera hur arbetet skall utföras utan 
istället förtydligar olika nyckeltal, försäljningsmål och resultatmål som enheten skall uppnå 
(Bergstrand & Olve, 1996, s. 27). 

Enligt Wallander (1995, s. 92-99) är det av betydelse att hela organisationen rör sig i den 
riktningen som företagsledningen fastställt. Riktningen framåt är ett resultat av en mängd 
olika beslut inom företaget och det är av betydelse att se till att dessa beslut ligger inom 
ramarna för den strategi som företagsledningen fastställt. Wallander (1981, s. 14) 
understryker vikten av att det måste vara en kort väg mellan beslut och handling. Ledningen 
måste därav få alla i organisationen att omedelbart försöka lösa eventuella problem som 
uppstår, våga ta egna initiativ och tillvarata nya affärsmöjligheter.  

I den budgetlösa styrningen ges cheferna större handlingsutrymme och frihet. 
Företagsledningen fastställer en ram för resultatenhetscheferna som exempelvis kan uttryckas 
som att de skall tjäna så mycket som möjligt och mer än konkurrenterna. De skall bibehålla 
huvudriktningen och hålla noggrann uppsikt över marknaden och konkurrenterna. 
Företagsledningen följer sedan utvecklingen och kan i vissa fall ge nya direktiv om ändrad 
riktning. Detta innebär att det är viktigt att ledningen gör både sig själva och organisationen 
förändringsbenägna. Denna anpassningsförmåga är enligt Wallander något som går helt emot 
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den traditionella budgetstyrningen där själva kärnan är en tydlig och fast plan, en förändring i 
direktiv skulle då innebära att en omarbetning av budgeten skulle vara nödvändig. 
(Wallander, 1995, s. 101-105) 

Enligt Wallander är ett verksamhetsmål i kronor och ören felaktigt. Det gäller att finna 
relativa mål som kan omvandlas till praktiskt handlande (Wallander, 1995, s. 101). År 1970 
författade Wallander en skrift med namnet Mål och Medel där den nya organisationen 
beskrevs och där han med exempel ville illustrera det annorlunda arbetssättet och tankarna 
bakom det nya målet. Det nya målet för verksamheten blev att vara lönsammare än de andra. 
Denna skrift har sedan dess uppdaterats av alla som varit verkställande direktörer för 
Handelbanken, men grunden har alltid varit densamma. (Tson Söderström red. 2006, s. 34)  

3.3.6 Oktogonen 

Några år efter att Wallander tillträtt VD-posten uppstod Oktogonen som är ett 
resultatandelssystem som innebär att om Handelsbanken uppnår målet med att vara mer 
lönsamma än andra banker, så utgår resultatandelar till Oktogonen. Andelarna är lika för alla 
anställda inom banken och betalas ut vid pensionering. Wallander ansåg att det var skäligt att 
de anställda skulle ta del av resultatet då det är de som legat till grund för merresultatet och 
Oktogonen infördes alltså inte som ett incitamentssystem. (Tson Söderström red. 2006, s. 35) 

3.3.7 Kritik mot Wallanders budgetlösa styrning 

Det finns viss kritik mot Wallanders syn på budgetlös styrning. Något som är framträdande är 
att Wallander har bortsett från den koppling som finns mellan en budget och den 
produktkalkylering som görs i ett företag. Det gör att det finns en begränsning i den 
budgetlösa styrningen. Kopplingen mellan budget och kalkyl är det som kan påverka att vissa 
företag stannar kvar vid traditionell budgetstyrning trots den kritik som finns. Wallander har 
även fått kritik för att han ser budgeten som ett planeringsinstrument. Forskning har visat att 
det inte stämmer då budgeten betonar åtaganden och fastställer ansvar. (Lindvall, 2001, s. 
172-173)   

 

3.4 Framgångsfaktorer 

Det växande missnöjet med den traditionella budgeteringen ledde till startskottet för Beyond 
Budgeting Round Table (BBRT) i slutet av 1997. Med Jeremy Hope och Robin Fraser i 
spetsen har det idag utvecklats till ett samarbetsorgan för hur ett företag med budgetlös 
styrning skall ledas. (Beyond Budgeting Round Table) Den nya styrfilosofin innebär att 
företagen måste frångå den årliga planeringscykeln som budgeten innebär då det är ett centralt 
handikapp i dagens konkurrenskraftiga och föränderliga omvärld. Mångfald och flexibilitet 
bör ses som styrkor istället för svagheter. Budgetstyrning är ett hinder för detta och genom att 
avveckla budgeten har organisationen större möjlighet att bygga en flexibel organisation.  
Decentralisering och belöning är en förutsättning för den budgetlösa styrningen. (Hope & 
Fraser, 1999, s. 18-20) 
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och är därför ett viktigt jämförelsemått för aktieägare vid eventuella investeringar. (Unga 
Aktiesparare) Att uppnå lönsamhet är något som är viktigt för företag. Ett sätt att bedöma 
lönsamhet på är att titta på räntabiliteten på eget kapital. Räntabilitet visar avkastningen på det 
satsade kapitalet. När lönsamhet studeras är det företagets framtida vinstkapacitet som är 
intressant. Vid beräkning av räntabilitet används resultat före skatt som utgångspunkt. 
Räntabilitet på eget kapital definieras som resultat efter finansiella kostnader och intäkter i 
förhållande till det egna kapitalet. I det egna kapitalet bör även en del av de obeskattade 
reserverna ingå. (Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson, & Rohlin, 2006, s. 352) 
Handelsbanken har sedan Wallanders tid och än i dag som mål att ha högre räntabilitet än 
genomsnittet för de konkurrerande storbankerna i Sverige. (Om Banken) 

3.4.2 Finna och behålla de bästa människorna 

Hope och Fraser (1999, s. 16-17) menar att det krävs skickliga företagsledare för att företagen 
skall behålla sin konkurrenskraft. Om företagen inte lyckas att attrahera begåvade 
företagsledare går de en kärv framtid tillmötes. I en undersökning om varför företagsledare 
väljer vissa företag framkom tre motiv. Det första (58%) var värderingar och kultur, det andra 
(56%) var frihet och självständighet och den tredje (51%) var spännande utmaningar. Dessa 
motiv motarbetas i stor grad av den traditionella budget styrningen och budgeten är den 
största vägspärren för framtida utveckling. Hope och Fraser (2004, s. 251-252) anser att 
decentraliserade och anpassningsbara organisationer med en företagskultur av ansvar inom 
vilket chefer har friheten och möjligheten att fatta beslut tilltalar begåvade människor. 
Däremot blir detta inte effektivt om företaget inte är organiserat så att det finns tillräckligt 
med ansvarspositioner där anställda kan utnyttja sina kunskaper för att skapa kundvärde och 
generera resultat som slår konkurrenterna. 

3.4.3 Innovativa strategier 

De fasta prestationsmålen som budgeten bidrar till hämmar chefers innovativa handlande. 
Utan budgetmål tvingas chefer att använda sin fantasi för att uppnå tvåsiffrig tillväxt. Genom 
att avveckla budget och den mentalitet som den bidrar till öppnas gränserna för effektivt 
utbyte av de bästa tillvägagångssätten över hela företaget. (Hope & Fraser, 2004, s. 249) 

Lindvall (2001, s. 128-129) menar att genom en jämförelse mellan företagets olika enheter 
kan enheten som har det bästa arbetssättet för viktiga aspekter inom företaget upptäckas. Om 
företaget anammar det bästa arbetssättet för samtliga enheter finns det många fördelar att 
vinna. Detta är av särskild vikt i decentraliserade organisationer då det ofta förekommer 
olikheter i arbetssätt inom olika lokala nivåer.  

3.4.4 Låga kostnader 

I anpassningsbara och decentraliserade organisationer ser operativa chefer inte resurser som 
någon behörighet att ha utan som något som finns tillgängligt till ens förfogande. När företag 
arbetar utan budget finns det inget som låser kostnaderna. Den decentraliserade strukturen 
med resultatenheter bidrar till att ansvaret läggs på varje anställd. Varje enhet motiveras att 
söka reda på och eliminera obefogat arbete och kostnader. När budgetens beroendekultur 
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bryts och istället byggs på personligt ansvar flyttas prestationsbördan från toppen av 
organisationen till mitten och ofta ända ner till botten. (Hope & Fraser, 2004, s.253-254) 
Wallander (1978, s. 6) påpekar även han att decentraliserat ansvar leder till bättre lönsamhet 
då det skapar en kostnadsmedvetenhet hos alla anställda. Denna kostnadsmedvetenhet är av 
vikt då det även är de anställdas dagliga åtgärder som påverkar bankens lönsamhet och 
kostnader.  

3.4.5 Lojala och lönsamma kunder 

I decentraliserade organisationer ses kunden utifrån och in genom att lyssna på kundens 
behov. Det är av vikt att de anställda i frontlinjen det vill säga de som är närmast kunden har 
befogenheter att fatta snabba beslut och på så vis tillmötesgå kundens krav. Besluten måste 
även vara lönsamma och det är därför viktigt att kunna mäta kundens lönsamhet. (Hope & 
Fraser, 2004, s. 254)  

Traditionellt har banker varit produktorienterade men med den höga konkurrens och den 
komplexa miljö som banker agerar i idag har det skiftat mot ett vara kundorienterade. 
Kundernas lojalitet har blivit det främsta målet. Kundnöjdhet och förändringsbara kostnader 
är de nyckelfaktorer som påverkar om en kund är lojal eller ej. Flertalet författare menar på att 
det finns ett positivt samband mellan kundernas lojalitet och hur företaget presterar. Att 
behålla nöjda kunder och fortsätta hålla dem nöjda gör att kostnaderna hålls nere i jämförelse 
med den kostnad som uppstår för att locka till sig nya kunder. (Beerli, Martin & Quintana, 
2004, s. 253-255) 

Något som ses som en viktig del av lojalitet inom banksektorn är långsiktiga relationer. Det 
finns flera olika definitioner för kundnöjdhet och forskare har inte kunnat enas om en enhetlig 
definition. Kundnöjdhet kan sägas vara upplevelsen av köpet av produkten och den service 
som gavs. Den förändringsbara kostnaden kan definieras som de tekniska, finansiella eller 
psykologiska faktorer som gör det svårt eller dyrt för en individ att bryta köpbeteendet av ett 
märke. Det är svårare att få en konsument att bryta sin lojalitet om den grundar sig på 
kundnöjdhet än den förändringsbara kostnaden. (Beerli, Martin & Quintana, 2004, s. 255-258) 

Den emiriska studie som gjordes av Beerli, Martin & Quintana (2004, s. 268-269) visar att 
både kundnöjdhet och förändringsbara kostnader kan ses som ursprunget till lojalitet. Men 
faktorn kundnöjdhet har betydligt större inflytande på lojaliteten än kostnadsfaktorn. Studien 
kom även fram till att kundnöjdhet är härstammar ur den upplevda kvaliteten inom 
banksektorn.  

3.4.6 Etisk rapportering 

Enligt Hope och Fraser (2004, s. 255-256) lägger människor allt större vikt vid moraliska 
aspekter. De vill kunna lite på arbetskamrater och känna sig delaktiga av en grupp. De vill ha 
nära kontakt med sina chefer och veta vad företaget står för och ta del av företagets framgång. 
Men framför allt vill de finna mer mening i sitt arbetsliv. Anpassningsbara och 
decentraliserade organisationer hålls samman av starka värderingar och nyckelorden är 
öppenhet, transparens och ansvar. De kännetecknas av en fullständig öppenhet av information 
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vilket innebär att den manipulation av resultat och siffror som de fasta budgetmålen uppmanar 
till att minimeras.  

 

3.5 Sammanfattning av referensram 

Referensramen ligger till grund för utformningen av en intervjumall samt för uppsatsens 
analys. Det som presenteras i referensramen är till för att ge läsaren en djupare förståelse 
kring ämnet och därmed uppsatsens problemfrågor. Referensramen kan sammanfattas enligt 
följande:  

Budget är en styrmetod för att förutse framtiden. Med budgeten försöker företaget planera för 
framtiden med utgångspunkt i företagets övergripande strategiska mål. Handelsbanken med 
Jan Wallander i ledning var det första företaget Sverige att avveckla budgeten och istället 
styra verksamheten utifrån en budgetlös styrning. Jan Wallanders budgetlösa styrning bygger 
främst på kundfokus och benchmarking. En förutsättning för den budgetlösa styrningen är 
decentralisering samt snabba och detaljerade redovisningssystem. 

Hope och Fraser är starka förespråkare för den budgetlösa styrningen och anser att en 
decentralisering tillsammans med budgetlös styrning är recept för framgång i den 
konkurrenskraftig omvärld som dagens företag agerar i. Efter att ha studerat ett antal företag 
som idag arbetar med budgetlös styrning har de tagit fram en modell som visar hur den 
budgetlösa styrningen med sin decentraliserade och anpassningsbara organisationsform stöder 
sex faktorer som leder till framgång. De är denna modells framgångsfaktorer som kommer 
ligga till grund för analysen av ett eventuellt samband mellan Wallanders budgetlösa 
styrsystem och Handelsbankens framgång. 
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4. Empiri 

Kapitlet inleds med en presentation av Handelsbanken och de respondenterna som medverkat 
i undersökningen. Detta följs av en sammanställning av de genomförda intervjuerna. 
Sammanställningen är uppdelad i tre huvudteman: (1) den budgetlösa styrningen, (2) 
utveckling av BLÖS samt (3) framgångsfaktorer. Endast de delar ur intervjuerna som anses 
vara relevanta för studiens syfte kommer att presenteras. 

 

4.1 Presentation av Handelsbanken 

Handelsbanken startades år 1871 då åtta styrelsemedlemmar efter en personkonflikt lämnade 
Stockholms Enskilda Bank och beslutade om att starta en ny bank. Tidigare såg inte banken 
organisationsmässigt ut som idag, utan det var när Wallander tillträdde posten som banken 
förändrades radikalt. (Handelsbankens historia) Wallander skapade Handelsbankens 
nuvarande företagsfilosofi som ser ut som följande (Om banken): 

• Starkt decentraliserad organisation - kontoret är banken  

• Kunden i centrum - inte enskilda produkter  

• Lönsamhet prioriteras alltid före volym  

• Långsiktighet  

• Oktogonen - bankens resultatandelssystem 

Handelsbankens decentraliserade arbetssätt kan beskrivas med hjälp av en pil. All verksamhet 
är riktad mot kunden. De centrala och regionala avdelningarna finns till för kontoren och 
kunden, och alla ansvarar gemensamt för att kunden ska vara nöjd. Kontoren är banken, men 
allt en bra bank behöver kan inte finnas på varje enskilt kontor. Därför delas kontoren i 
Handelsbanken in i regionbanker. På regionhuvudkontoren finns gemensamma resurser och 
kompetenser för att bland annat stödja kontoren och underlätta för kontorens kundmöten. På 
centrala huvudkontoret finns också staber och specialistavdelningar. Dessa stöd- och 
ledningsfunktioner behövs i alla företag. Det är så Handelsbanken är organiserat.  
(Presentation Mål och Medel) 

 

Figur 2. Handelsbankens organisation, Pilen 
Källa: Presentation Mål och Medel 
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Handelsbankens har som mål att ha högre räntabilitet än genomsnittet för konkurrenterna. 
Målet ska nås genom att banken dels har nöjdare kunder och dels har lägre kostnader än 
konkurrenterna. (Om banken)  

Krisen under 1990-talet som orsakats av svenska bankers enorma kreditförluster, medförde 
stora summor statligt stöd till banksektorn. Stödet uppgick till inte mindre än 66 miljarder 
kronor, men under krisen var Handelsbanken den enda storbanken som slapp diskutera statligt 
stöd. (Handelsbankens Historia) 

Pilen (som finns ovan) visar hur Handelsbanken är organiserad, Hjulet i sin tur visar hur 
Handelsbanken hela tiden utvecklas. Hjulets nav, alltså det som allt cirkulerar kring, är 
kunden. Alla enheter i banken tar varje år fram en verksamhetsplan med kunden i centrum. 
Alla medarbetare deltar i enhetens planering och utifrån verksamhetsplanen ser varje 
medarbetare sedan hur deras uppgifter bidrar till verksamhetens mål. PLUS är det planerings- 
och utvecklingssamtal som leder fram till handlingsplanen. (Presentation Mål och Medel) 

 

Figur 3 Hjulet 
Källa: Presentation Mål och Medel 
 

 
 
  



 

26 
 

4.2 Presentation av respondenter 

Denna uppsats respondenter består av två personer som båda jobbar inom Handelsbanken. 
Den ena respondenten heter Håkan Jansson1 och är kontorschef. Han har jobbat inom banken 
sedan år 1977. Han har jobbat på sju olika kontor i Sverige och varit på ett av Sveriges minsta 
kontor samt Sveriges, vid den tiden, största kontor. Jansson blev kontorschef första gången 
runt år 1986-87 och har varit kontorschef sedan dess. 

Den andra respondenten, bankdirektören Curt Källströmer2 har länge varit verksam inom 
Handelsbanken. Han anställdes år 1961 och är en av de äldsta kvarvarande i banken. 
Respondenten började år 1961 på ett vanligt bankkontor och har under sin karriär inom 
banken varit på 13 olika kontor runt om i Sverige. Han har varit kontorschef, chef över olika 
regionbanker och även vice VD. Vid en ålder av 60 år gick han i pension år 2001, men efter 
pensionering utförde Källströmer olika styrelseuppdrag. År 2008 började han arbeta nära 
nuvarande VD Per Bohman och har gjort det sedan dess.  

 

4.3 Den budgetlösa styrningen 

4.3.1 Från budget till BLÖS 

Källströmer berättar att när Wallander kom till banken slog han sönder den klumpiga och 
centraliserade organisation, som Handelsbanken var, till en mycket decentraliserad 
organisation. Den tidigare organisationen bestod av huvudkontoret, regioncentraler, 
distriktscentraler och bankkontoren. Wallander skapade åtta stycken regionbanker, som blev 
som åtta stycken banker i banken med sitt eget, eget kapital. Källströmer berättar vidare att 
antalet regionbanker har varierat genom åren. Regionbanker har även skapats i de nordiska 
länderna och i Storbritannien. De kontor som låg under distriktscentralen (som agerade under 
regioncentralen och huvudkontoret) hade i den gamla organisationen mycket liten 
självständighet. Wallanders decentralisering innebar att makten förflyttades från 
huvudkontoret ut till kontoren som är de som har kontakt med kunderna. Tanken bakom detta 
var att det blir mer intressant när kontoren får bestämma mer och direktkontakten med kunden 
har gett kunskap som någon på ett centralt kontor inte har tillgång till. 

Respondent Källströmer var med inom Handelsbanken innan Wallander kom till banken. 
Innan Wallanders ankomst och långt tillbaka hade banken en mycket omfattande 
budgetverksamhet. Källströmer vill inte påstå att budgeten styrde banken utan han upplevde 
det mer som om budgeten levde ett eget liv. Allt mellan himmel och jord budgeterades inom 
Handelsbanken. Det kunde till exempel vara volymer på in- och utlåning, antal konton och 
resultat. Budgeten gjordes på det enskilda bankkontoret, skickades till den dåvarande 
distriktscentralen som sammanställde kontorens budget. Distriktscentralen skickade den sedan 
vidare till regioncentralen som gjorde en budget för hela regionen. Den budgeten skickades 

                                                           
1 Håkan Jansson Kontorschef Handelsbanken, intervju den 5 maj 2010. 
2 Curt Källströmer Bankdirektör Handelsbanken, intervju den 28 april 2010. 
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till sist centralt till banken där en budget för hela banken sammanställdes. Vad som hände 
med dessa budgetsammanställningar kan inte Källströmer svara på. Han antar att 
sammanställningarna sattes in i någon pärm och att budgeten då ansågs vara gjord men 
egentligen utan någon närmare eftertanke.  

Källströmer uppfattade, som anställd på kontor, inte att budgeten användes som något 
styrinstrument. Skulle den ha använts som ett styrinstrument så hade det varit mycket 
riskabelt då den kunde styra fel eftersom det inte var några utbildade budgeterare som 
utformade budgeten. Det var de anställda på kontoren som utformade budgeten och ”gissade” 
hur stor utlåning som de skulle ha vid årets slut och hur stor inlåning vid årets slut fördelat på 
privatpersoner och på företag.  

Källströmer berättar vidare att när budgeten sammanställdes jobbades det intensivt i ett antal 
veckor med budgeten och sen skickades den iväg till nästa del i organisationen och då var det 
klart. Nästkommande år vid samma tidpunkt påbörjas det nya budgetarbetet och då förmodar 
Källströmer att utfallet av den tidigare budgeten berördes innan det nya arbetet sattes igång, 
men han har inget bestämt minne av det. Det enda minnet han har av budgeteringen är att det 
upplevdes som onödigt eftersom det var få kontor som upplevde någon mening med 
budgetarbetet, annat än att det var väldigt jobbigt då det gick väldigt mycket mantimmar för 
att upprätta budgeten. Källström framhåller att de flesta inte tyckte att budgeten var till någon 
nytta och det var väldigt glädjande när Wallander kom in i banken och införde den budgetlösa 
styrningen. Kontorschefen Jansson arbetade inte i banken under budgetstyrningen men har 
uppfattningen om att det innan Wallanders tillträde som VD i Handelsbanken gjordes mycket 
estimeringar och det var mycket volymtänk.  

Källströmer berättar att Wallander i grund och botten var forskare. Han kom från SNS 
(Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) och hade varit chef för IUI (Industrins 
utredningsinstitut). Han hade genom sina tidigare erfarenheter sett hur illa det kan gå med 
budget och hur farligt det kan vara. Eftersom de stora industriföretagen litade mer på 
budgeten än på verkligheten innebar det att företag vidtog åtgärder för sent. Budgeten inom 
Handelsbanken avskaffades ganska snart efter det att Wallander kom in i banken. Under en 
övergångsperiod på något år fanns personalbudgeten kvar, men allt annat ströks. Källströmer 
kan tänka sig att det fanns ett visst motstånd mot avskaffandet av budgeten bland några av de 
centrala avdelningarna. Detta förmodar han eftersom de hade som huvuduppgift ta hand om 
budgetarbetet och sammanställa budgeten och säkert såg det som en viktig arbetsuppgift. 
Kontorsrörelsen kände mer en lättnad då en arbetsuppgift utan egentlig nytta försvann. 
Källströmer framhåller att ingen känner någon saknad av budgeten, utan den budgetlösa 
styrningen gör det lättare att utföra sitt arbete.  
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4.3.2 Verksamhetsplanering 

Källströmer framhåller att många tror att det inte finns någon planering i organisationen när 
ingen budget finns, men det är fel. Källströmer berättar att när Wallander kom införde han 
väldigt effektiva styrmedel som inte handlade om budget. Ett viktigt styrmedel som infördes 
efter avskaffandet av budget var produktkalkyler. Produktkalkyler var något som inte gjorts 
tidigare inom banken. Nu tog banken reda på vad deras produkter kostade. Källströmer menar 
att det är viktigt att veta vad ens produkter kostar för att kunna vara lönsam.  

Båda respondenterna berättar att Handelsbanken planerar sin verksamhet med hjälp av 
verksamhetsplaner. Jansson framhåller att när Wallander blev VD ville han istället för volym 
satsa på kvalitet och detta gjorde han genom att införa verksamhetsplaner istället för att 
budgetera. Verksamhetsplanen görs för varje kontor och definierar vad kontoret skall göra den 
kommande tiden.  

Jansson påpekar att verksamhetsplanen inte alltid är konkretiserad i siffror men det kan 
förekomma. Han anser att det innan Wallanders tid låg mer fokus på siffermässiga mål, till 
exempel att vi ska ha in 14 nya kunder för att nå till ett mål att tjäna 5,5 miljoner kronor. 
Verksamhetsplanen blir istället en form av aktivitetslista med vad som ska göras under det 
kommande året. Jansson berättar att det till exempel kan handla om att satsa på en specifik 
kundgrupp, lägga fokus på att utbilda personal eller rekrytera nya kunder. Det blir en mer 
systematisk beskrivning av vart kontoret ska nå under året. Verksamhetsplanen gäller för ett 
helt år, men det är upp till varje kontor att bestämma hur lång plan tidsmässigt som görs åt 
gången. Janssons kontor har alltid gjort planer halvårsvis eftersom det till exempel kan sluta 
folk eller så kan det komma in någon storkund som allt fokus läggs på, så det har varit det 
som passat dem bäst. Andra kontor kan ha verksamhetsplaner för helår, halvår, eller för 
kvartal, det är helt valfritt för kontoren. 

Jansson berättar att rent konkret går det till så att alla på det enskilda bankkontoret sätter sig 
ner tillsammans någon gång under hösten och går igenom vad som hänt under året och att så 
skall det gå till på alla Handelsbankskontor. De kollar på hur har de lyckats med den rådande 
planen och punkt för punkt går de igenom för att se vad som varit bra och vad som varit 
mindre bra. I oktober-november börjar varje kontor lägga upp en ny plan för nästkommande 
år. Det kan till exempel handla om att gå samma linje som föregående år eller styra om lite 
grann. De grova dragen om hur banken ska styras läggs upp och så signerar alla anställda den 
för att symboliskt visa att de står bakom den. Planen kan till exempel vara att enda fokus är att 
skaffa nya kunder och nya affärer eller att all fokus läggs på att göra meraffärer med 
befintliga kunder.  Har någon en idé som går utanför planen, så spelar det ingen roll, det 
primära är att tjäna pengar oavsett om det är inom planen eller utanför. Det ska inte vara 
alltför styrt utan alla har ganska så fria tyglar.  

Enligt Källströmer kan kontorets verksamhetsplan även brytas ner för att ta fram vad som 
gäller för varje anställd på kontoret. Jansson utvecklar detta och berättar att varje medarbetar 
lägger upp en personlig plan för hur den ska medverka till att uppnå kontorets 
verksamhetsplan. Det finns tre sorters planeringar; verksamhetsplaneringen på kontorsnivå, 
aktivitetsplanering på individnivå och aktivitetsplanen innehåller även en handlingsplan där 



 

29 
 

det framkommer vad individen vill med sitt bankliv. Kontorschefen hjälper till och ger 
förutsättningarna för att den anställda ska kunna ta sig dit denna vill med sitt bankliv. 
Aktivitetsplanen följs upp vid överrenskommelse, det kan handla om att följa upp den en gång 
i kvartalet till exempel. På Janssons kontor följs verksamhetsplanen upp kontinuerligt till 
exempel genom möten varje vecka där alla går igenom vad de gjort och vad de ska göra nästa 
vecka. Vid samma möten går Jansson och den ställföreträdande kontorschefen lite 
övergripande igenom hur det går för de andra kontor som de jämför sig med. Åtminstone en 
gång i månaden följer de upp resultatet för att se hur det går för kontoret. 

4.3.3 Benchmarking 

Enligt Källströmer använder sig Handelsbanken istället för budget mycket av benchmarking 
dvs. de jämför sig med de andra bankerna utifrån ett företagsmål som säger att 
”Handelsbanken ska vara lönsammare än snittet av jämförbara banker”. Handelsbanlken 
använder sig även av intern benchmarking, jämför då sig själva med sig själva genom att till 
exempel titta på föregående år. Den interna benchmarkingen ger kontoren en känsla av om de 
har gjort ett bra jobb eller inte.  

Källströmer berättar att det som jämförs vid benchmarking är huvudsakligen lönsamhet. Ett 
av de mått som används vid en intern jämförelse är OI, omkostnad i förhållande till intäkter. 
Det gäller att ha så lågt OI-tal som möjligt, helst bör kontoret ligga under 50, idag på 
banknivå ligger det på 45-46. Även regionbankerna arbetar med intern benchmarking, då 
används inte OI-tal utan lönsamhet, resultat i förhållande till det tilldelade egna kapitalet. 
Lönsamhet används som intern benchmarking inom regionbankerna då de har ett eget kapital 
som förts ut från banken till dem. Jansson berättar att förr kunde kontoren även jämföra sig 
med andra bankers bankkontor, men efter krisen på 1980-talet är inte de data tillgängliga. På 
den tiden var det mer en volymtävling, vilket försvann när informationen inte var offentlig 
längre.  Nu är det jämförelser med andra kontor inom Handelsbanken som gäller. Jansson 
menar att de självklart kan ha en känsla för hur det går för andra banken, men kan inte veta 
exakt hur det går för konkurrenterna. 

Jansson berättar att hans kontor använder sig av monetära mål för att sporra de anställda, men 
det målet är bara till för kontoret, inte för någon annan. De styrs inte av ett monetärt mål, för 
då menar Jansson att allt skulle falla på en gång. Jansson menar att de har något alla vill åt 
och det är pengar. De måste värna om pengarna då det inte är bankens pengar, utan 
kundernas, så därför anser han att det var ett genialiskt drag av Wallander att ta bort de 
monetära målen. Ingen uppifrån säger att de inte får ha något monetärt mål utan det är helt 
fritt. Det får inte vara något ouppnåeligt mål utan det ska vara realistiskt så att det finns en 
chans att uppnå målet. Målet i det stora hela för kontoren är att tjäna pengar. Jansson försöker 
alltid hitta kontor som liknas hans kontor för att jämföra sig med. Det gäller att hitta de som 
har ungefär lika många anställda och som jobbar på ungefär liknande marknader i liknande 
städer. Då kan de ha en kommunikation för att se vad det ena kontoret gör bättre än det andra 
och på så sätt lära sig av varandra. Handelsbanken har inga affärshemligheter gentemot 
varandra internt, vilket Jansson tror har mycket att göra med vinstandelsstiftelsen Oktogonen. 
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Jansson jämför sitt med ett jämförbart kontor varje månad för att se hur de ligger till. Det gör 
han för att det då blir lättare att vänd en dålig trend till exempel om den upptäcks i tid. 

Jansson menar att banken stirrar sig inte blind på någon siffra utan det kan vara intressant att 
jämföra andra saker, så som aktivitetsnivån. Med aktivitetsnivå menas till bland annat när en 
anställd har rådgivning med en kund, antal låneansökningar som kommer in och så vidare, det 
vill säga finns det mycket eller lite att göra, hur är ”speeden” på kontoret? Han kollar 
självklart på om det är någon siffra som sticker ut avsevärt. Volymen av utgivna produkter är 
inte heller speciellt intressant att kolla på. Det finns många olika delar att jämföra sig med. 
Kontoren hittar sitt nätverk att jämföra sig med och det är det som är bankens styrka. 

4.3.4 Mål och Medel 

Källströmer berättade att Wallander även införde ett styrmedel som han författade under sitt 
första år inom banken, ett dokument som kallas Mål och Medel. Wallander ställde där upp 
vilka mål Handelsbanken har, de ska vara lönsammare än snittet och ha nöjda kunder. Resten 
av dokumentet bestod av medel, hur banken ska göra för att uppnå målen. Dokumentet finns 
fortfarande kvar inom banken idag, men är inget som lämnas ut till utomstående. Mål och 
Medel beskriver vad det är som det ska fokuseras på inom banken.  

Varje efterföljande VD efter Wallander har gjort en uppdatering av Mål och Medel, men inga 
större förändringar har gjorts, påpekar Källströmer. Ett annat viktigt styrmedel är VD-breven. 
De skrivs av VD en gång i månaden och är ett väldigt aktivt styrmedel. Allt utgår från Mål 
och Medel och inga rutinbeskrivningar finns för den budgetlösa styrningen. Jansson menar att 
Mål och Medel är som Handelsbankens bibel. Den ges ut till alla nyanställda inom banken, 
men tyvärr utnyttjas den inte så mycket som den skulle kunna. Han tror att de kontor som 
använder sig mer av Mål och Medel har förutsättningar att nå större framgång än de som 
använder sig av den i mindre utsträckning. 

 

4.4 Utveckling av BLÖS 

Källströmer framhåller att de styrmedel som Handelsbanken har idag i princip är det samma 
som Wallander införde för nästan 40 år sedan. De principer som Wallander införde finns kvar, 
men de har successivt anpassats till omvärldsförändringar.  

Källströmer berättar att på samma sätt som det var på 70-talet när budgetlös styrning infördes 
så är fokus idag lönsamhet. Principen att mäta lönsamheten har varit den samma sedan 
Wallander kom till banken men att jämförelsegruppen har ändrats. När Wallander kom var 
jämförelsegruppen för lönsamhet bestående av bara svenska banker, i takt med skapandet av 
regionbanker utanför Sverige så har även de bankerna förts in i jämförelsegruppen. Idag ingår 
alla nordiska länder och Storbritannien i jämförelsegruppen.  

Källströmmer berättar även att det skett en förändring av de jämförelsemått som används. 
Jämförelsemåttet KI som visade relationen mellan kostnad och intäkter har nu förändrats och 
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heter OI, omkostnad i förhållande till intäkter. Det nya måttet, OI, infördes då det gör att det 
är möjligt att jämföra stora och små kontor med varandra. 

Källströmer menar att principen för den budgetlösa styrningen är den samma som när den 
infördes, men omvärlden förändras. Källströmer har hört många säga att förändringar måste 
göras för förändringens skull för att peppa organisationen. Den inställningen finns inte hos 
Handelsbanken, utan så länge de känner att det här är någonting som passar dem och som 
leder till de mål som finns så fortsätter de. Källströmer påpekar att ”man ändrar inte ett 
vinnande lag”. Jansson håller också han med om detta och menar att så länge ingen kommer 
på ett bättre styrsätt så är det ingen idé att byta. Källströmer menar att huvudprinciperna 
kommer nog alltid att bestå, men det finns självklart förbättringsmöjligheter i de principer 
som är framtagna. Att förbättringarna skulle leda till att budgeten återinförs ser han dock som 
föga troligt. 

 

4.5 Framgångsfaktorer 

Källströmer påpekar att han inte kan säga att den budgetlösa styrningen är en 
framgångsfaktor. Framgången beror på helt andra saker enligt honom. Modellen med en 
decentraliserad organisation kopplad till de ekonomiska styrmedlen och den företagskultur 
som banken har är den största anledningen till att banken varit den mest lönsamma 
storbanken. Källströmer påtalar att det inom Handelsbanken finns en väl utvecklad 
företagskultur och den platta organisationen bidrar till en närhet inom banken och det gör att 
det är lätt att fråga rätt person om det är något som de anställda undrar över. 

Även Jansson instämmer med Källströmer och menar att det är organisationsformen, 
decentraliseringen, styrmedlen och företagskulturen som är anledningen till Handelsbankens 
framgång. Jansson menar att det var decentraliseringen som triggade igång allt. Från att 
tidigare ha skickat alla papper till Stockholm för att få det beviljat, till att helt plötsligt ha 
möjlighet att göra det personligen på plats med kunden gjorde stor skillnad, främst 
tidsmässigt. Handelsbanken fick i stort sett varenda affär innan de andra bankerna började 
snabba upp sina beslut. Innan decentraliseringen var kontorschef inget attraktivt eftersom du 
hur som helst inte fick ta några beslut. Efter decentraliseringen ville många bli kontorschefer 
eftersom du helt plötsligt fick fatta egna beslut och blev mycket mer självständig. 

Jansson förmodar även att det är bland annat på grund av decentraliseringen som 
Handelsbanken i Storbritannien går så bra. Där är alla banker väldigt centraliserade och de får 
inte göra någonting utan att fråga sitt huvudkontor. När då Handelsbanken började etablera 
sig i Storbritannien med sitt helt annorlunda styrsätt, så blev det en väldigt attraktiv 
arbetsplats. Jansson tror att det var lite likadant här i Sverige runt år 1973-74 när 
decentraliseringen var ny i Handelsbanken. Alla måste ha tyckt att det var jätte kul att äntligen 
få börja ta lite beslut på egen hand. Det spekuleras i att de andra bankerna nu har börjat ta 
efter Handelsbankens modell. Swedbanks VD, Michael Wolf, sägs vara för Handelsbankens 
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modell och Nordea förmodas sakta men säkert ha börjat jobba efter samma modell, berättar 
Jansson.  

Källströmer berättar att hos Handelsbanken finns ingen central marknadsavdelning och har 
inte funnits sen Wallander kom in i banken. All marknadsföring är upp till respektive kontor. 
Kontoren bestämmer vad som ska annonseras och det är kontoren som tar kostnaden. 
Källströmer menar vidare att den övergripande kostnadsminskningen är ett resultat av 
decentraliseringen. Varje kontor ansvarar för sin egen resultatutveckling vilket medför att 
kostnadsutvecklingen blir en viktig del. Kontoren kan själva påverka de flesta kostnaderna.  
Jansson påpekar att företagsmålet, att vara lönsammare än konkurrenterna med nöjdare 
kunder och lägre kostnader, gör att alla förstår att sparsamhet är ett ledord i vår värld. Han 
menar att kostnadsminskningen över lag gjorde sig synbar redan i början av 1970-talet när 
Wallander ändrade bankens företagsmål. Banken har sedan dess ökat kostnader i mindre 
omfattning än konkurrenterna vilket gör att avståndet till konkurrenterna ökar lite för varje år.  

Jansson påpekar att i stort sett alla anställda känner sig delaktiga i bankens gemensamma mål 
”och det är därför många av våra konkurrenter kallar oss för en sekt, låt dem göra det, det 
enda som skiljer oss åt är synen på banking. Bättre service till lägre kostnader! Det kostar 
inget att vara trevlig mot kunder, se le och våga fråga!” Han fortsätter med att säga att de allra 
flesta av vår dryga 10 000 medarbetare har förstått budskapet och känner att en nöjd kund 
gynnar banken och tillsist även sig själv i slutändan. Denna delaktighet och främjande av 
anställda är även något som Källströmer påpekar. Han framhåller att lönsamheten är det 
viktiga och inte vad banken har tjänat och bättre lönsamhet än snittet var Wallanders tanke vid 
införandet av Oktogonen. Alla banker arbetar i samma förutsättningar, är de bättre än snittet 
måste det vara så att personalen gjort en insats som är bättre än konkurrenternas, och det bör 
belönas. Denna belöning sker genom Oktogonen. Oktogonen kan sägas vara en av faktorerna 
till Handelsbankens framgång då alla är medvetna om att hårt arbete lönar sig. Det är inget 
som de anställda dagligen tänker på, men det kan vara en orsak till Handelsbankens låga 
personalomsättning. 

4.5.1 Räntabilitet 

Handelsbankens har som mål att ha högre räntabilitet på eget kapital än genomsnittet för 
konkurrenterna. Målet ska nås genom att banken dels har nöjdare kunder och dels har lägre 
kostnader än konkurrenterna. (Om banken)  

Nedan presenteras tabeller över Handelsbankens och SEB:s räntabilitet under åren 1987-1989, 
1991-1993 och 2008-2009. Samtliga data som ligger till grund för tabellerna är hämtade från 
respektive banks årsredovisning och sammanställts till egenarbetade tabeller. Schablonskatten 
är 30% såvida inget annat anges. 
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Räntabilitet efter schablonskatt 1987-1989 

År 1987 1988 1989 

Handelsbanken 19,6%* 23,9% 21,9% 

SEB 21%* 23,5% 18,6% 

* 50% schablonskatt   
Tabell 1. Räntabilitet 1987-1989 (egen arbetad) 
Källa: Handelsbanken Årsredovisning 1987-1989 SEB Årsredovisning 1987-1989 

 

Räntabilitet efter schablonskatt 1991-1993 

År 1991 1992 1993 

Handelsbanken 11,3% -3,4% 7,2% 

SEB 7,6% -17,7% 1,4% 

Tabell 2. Räntabilitet 1991-1993 (egen arbetad) 
Källa: Handelsbanken Årsredovisning 1991-1993; SEB Årsredovisning 1991-1993 

 

Räntabilitet efter schablonskatt 2008-2009 

År 2008 2009 

Handelsbanken 15% 12,6% 

SEB 13,15% 1,2% 

Tabell 3. Räntabilitet 2008-2009 (egen arbetad) 
Källa: Handelsbanken Årsredovisning 2008-2009; SEB Årsredovisning 2008-2009 
 

4.5.2 Kunden 

Källströmer betonar Handelsbanken mål är att driva en lönsam verksamhet, med en strävan 
mot nöjda kunder. Han understryker vidare att lönsamhet utan nöjda kunder aldrig kan bli 
långsiktigt. Ambitionen måsta alltid vara att kunderna ska vara nöjda och att personalen ska 
vara nöjd, annars går inte företagsmålet att nå på lång sikt. Företagsmålet har uppnåtts under 
alla år som gått sedan Wallander kom in i banken. Jansson anser att då Handelsbanken inte 
har ett monetärt mål innebär det att de har en större möjlighet att tacka nej till mindre bra 
affärer. Han menar att det känns skönt att kunna säga nej till en affär, det är då banken kan bli 
slagkraftig. Det vill säga när de slipper säga ja till allt och de kan välja mer lönsamma kunder. 
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Jansson berättar att Handelsbanken försöker få lojala kunder genom att göra kunden nöjd och 
genom att erbjuda kunden så många av bankens tjänster som möjligt. Detta resulterar ofta i att 
kunden blir nöjd och det blir svårt för kunden att byta bank. Han fortsätter med att säga att de 
allra flesta av vår dryga 10 000 medarbetare har förstått företagets mål och känner att en nöjd 
kund gynnar banken och tillsist även sig själv i slutändan. Jansson berättar vidare att alla i 
banken som arbetar med kundkontakt enkelt får fram kundens lönsamhet samt vilka produkter 
kunden inte har vilket underlättar för meraffärer.  

Handelsbanken har sedan mätningarna över kundnöjdhet startade 1989 haft de mest nöjda 
kunderna i Sverige. De fyra storbankerna har årligen mätts i kundstudier sedan starten 1989 
avseende både privat- och företagskunder. Resultatet sedan 1997 presenteras här nedan 
(Svensk kvalitetsindex): 

 
Figur 4. Kundnöjdhet 
Källa: Svenskt kvalitetsindex. (www.kvalitetsindex.se) 
 
Sedan 1998-99 har Handelsbanken visat en uppåtgående trend medan de övriga storbankerna 
har en betydligt mer varierande kundnöjdhet. Från kundnöjdhet undersökningen framgår att 
en förutsättning för att ha lojala kunder i framtiden är att ha nöjda kunder. Den finansiella 
oron den senaste tiden syns tydligt i resultaten. Bilden av bankerna i stort har försämrats. 
Både Handelsbanken och Nordea får dock motsvarande resultat i undersökningen som förra 
året.  (Svenskt kvalitetsindex) 
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5. Analys 
 
I detta kapitel görs en analys av resultatet från intervjuerna och årsredovisningarna utifrån 
den tidigare presenterade referensramen. Analysen kommer följa samma huvudteman som 
empirin: (1) den budgetlösa styrningen, (2) utveckling av BLÖS samt (3) framgångsfaktorer. 
 
 

5.1 Den budgetlösa styrningen 

Att planera och förutspå framtiden är ett av budgetens viktigaste syften. Att göra det i en värld 
som är osäker och föränderlig är inte det lättaste. Det gör att företag behöver ett annat sätt att 
planera och andra styrmedel än de som en budget tillför. (Lindvall, 2001, s. 171; Ax, 
Johansson & Kullvén, 2009, s. 287) Det här var något som Wallander uppmärksammade 
enligt Källströmer. Wallander hade själv sett hur farlig en budget kan vara då den gör att ett 
företag litar mer på budgeten än på verkligenhet. Budgeten gör att åtgärder vidtas för sent 
eftersom budgeten följs utan att verkligheten känns av. Det resulterade i att Wallander 
avskaffade budgeten så snart han kom in i Handelsbankens organisation.  

Fokus låg tidigare på ett dokument som var framtaget långt i förväg istället för att ”leva i 
nuet” och känna av förändringarna i omvärlden. Det här var även något som kom fram under 
intervjun med Källströmer då han påtalade att det inte var budgeten som styrde banken utan 
att den levde ett eget liv. Men det var mycket som budgeterades då det fanns ett volymtänk 
inom banken, som även bekräftas av Jansson, och själva budgeteringsprocessen var lång och 
utdragen och tog mycket tid och resurser i anspråk. Vad som sedan hände med dessa 
budgetsammanställningar kunde inte Källströmer svara på.  

Användandet av budget kan vara en av anledningarna till att det gick dåligt för 
Handelsbanken innan Wallander kom in i organisationen. Det har visat sig att budgeten inte 
användes som något styrinstrument utan gjordes för att ”alla andra” gjorde det. Det gör att 
budgeten gjordes för att det är ett förhärskat beteende och inte för att den har en direkt 
funktion. Att göra något så resurskrävande som en budget utan ett mål gör att den förlorar sin 
funktion och de anställda litar blint på den utan att se till verkligheten. Att använda den 
budget som ställdes upp inom Handelsbanken för att styra hade också varit väldigt riskabelt 
då den inte gjordes av några professionella budgeterare, kommenterar Källströmer. Det var de 
anställda på kontoren som uppskattade hur bankens in- och utlåning skulle se ut det 
kommande året.  

Wallander menar att det måste vara en kort väg mellan de olika delarna i organisationen för 
att kunna lösa de eventuella problem som uppstår (Wallander, 1981, s. 14). Det gör att den 
budgetlösa styrningen ger ett större utrymme för frihet och handlingsutrymme. Det gör att 
marknaden kan följas och åtgärder vidtas om det behövs eftersom att det finns en frihet inom 
organisationen. (Wallander, 1995, s. 101-105) För att uppnå den här friheten och den korta 
vägen mellan delarna i organisationen decentraliserades Handelsbanken. Syftet var att skapa 
mer överblickbara delar där motivationen och beslutsfattandet ökar. (Bergstrand & Olve, 
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1996, s. 104) Det här var något som gjordes när Wallander kom till banken och som även var 
ett av hans krav för att ta på sig jobbet som VD. (Hope & Fraser, 2003, s. 5-7) Det bekräftas 
av Källströmer.  

Genom att Handelsbanken gick från att vara en djup organisation med budgetstyrning till en 
platt organisation med budgetlös styrning fördes makten ut till kontoren. Självständigheten på 
kontoren ökade och makten att ta beslut om in- och utlåning flyttades ut till dem som hade 
kontakt med kunden och på så sätt kunde känna av marknaden. Att makten nu fanns ute på 
kontoren gjorde att kontoren själva kunde ta lämpliga beslut som rörde deras kunder och den 
marknad som var nära dem.  

Med budgetstyrning läggs fokus på det resultat som uppnås och inte hur det uppnås (Lindvall, 
2001, s. 149). Det ville Wallander komma ifrån med sin budgetlösa styrning och införde 
därför andra styrinstrument i organisationen, styrinstrument som inte handlade om budget. 
Båda respondenterna berättar att varje kontor gör en verksamhetsplanering för varje år och det 
är utifrån den som styrningen av verksamheten görs. Verksamhetsplaneringen tar upp vad 
som ska göras under det kommande året och det kan vara konkretiserat i siffror men det 
behövs inte. Genom att verksamhetsplaneringen görs på de enskilda kontoren vet de anställda 
vilka kontorets mål är, hur de ska göra för att nå målen och vilka marknader de kan satsa på 
då de lätt känner av marknaden. Det här gör det lättare för kontoret att agera på ett 
fördelaktigt sätt än om det var en budget som kom uppifrån organisationen som troligtvis inte 
skulle känna den marknad som kontoret agerade på. Det här möjliggörs genom den 
decentralisering som Wallander gjorde eftersom det flyttade ut makten till de anställda på 
kontoren. Även tidsaspekten med att omvärlden är föränderlig och att det gör att företag inte 
kan planera långt i förväg beaktas i verksamhetsplanen. Denna aspekt är viktig eftersom det 
var en av Wallanders grundtankar och därmed borde vara genomgående i de nya 
styrinstrument som han införde i organisationen. 

Benchmarking innebär bland annat att jämförelser görs mellan företagets verksamhet och 
andra företag, benchmarkingen kan även ske internt (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s. 478). 
Benchmarking är av betydelse för företag som är decentraliserade och bedriver en likartad 
verksamhet (Lindvall, 2001, s. 128). Det här är något som passar väl in på Handelsbanken då 
det är en decentraliserad organisation med kontor som bedriver likardat verksamhet. 
Benchmarking har blivit Handelsbankens sätt att jämföra sig med de andra storbankerna utan 
att använda sig av budget. Även intern benchmarking är något som förekommer hos 
Handelsbanken. Det som jämförs vid benchmarkingen hos Handelsbanken är lönsamhet och 
inte endast lönsamhet i kronor. Den benchmarking som sker mellan kontoren görs med till 
exempel hjälp av ett OI-tal, omkostnader i förhållande till intäkter då inget eget kapital finns 
på kontoren. Den benchmarking som sker mellan regionbankerna görs med hjälp av 
lönsamhet, resultat i förhållande till det tilldelade egna kapitalet. Att Handelsbanken inte 
jobbar med budgetstyrda mål gör att de måste jämföra sig och se om målen uppfylls på något 
annat sätt.  

Wallander (1995, s. 101-105) menar att ett verksamhetsmål i kronor är felaktigt, det måste 
finnas relativa mål som kan omvandlas till praktiskt handlande. Wallander gjorde det genom 
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att införa ett styrmedel, dokumentet Mål och Medel berättar Källströmer. Där framgår 
Handelsbankens mål, vara lönsammare än snittet genom att ha nöjda kunder och lägre 
kostnader. Resten av dokumentet består av medel, hur Handelsbankens ska upp nå de mål 
som satts upp. Jansson menar att Mål och Medel är Handelsbankens bibel, använder sig 
kontoren av den har de förutsättning att nå större framgång. Tillgången på dokumentet Mål 
och Medel inom organisationen gör att det finns en tydlig inriktning på verksamheten som 
alla anställda är medvetna om.  

Precis som det finns kritik mot budgetstyrning så finns det kritik mot Wallanders budgetlösa 
styrning. Den tyngsta kritiken har legat på det faktum att Wallander har bortsett från den 
koppling som finns mellan en budget och de produktkalkyler som görs i ett företag. Det är 
just denna koppling som gör att många företag behåller budgetstyrning. (Lindvall, 2001, s. 
172-173) Källströmer berättar att produktkalkyler var något som Handelsbanken införde vid 
avskaffandet av budgeten. Banken tog reda på vad varje produkt kostade, vilket var något 
som de tidigare inte visste. Källströmer framhåller att det är viktigt att veta vad produkterna 
som erbjuds kostar för att kunna vara lönsam. Det här är något som helt talar emot den kritik 
som finns mot den budgetlösa styrningen eftersom Handelsbanken klarade av att ta fram 
produktkalkyler utan en budget, något som de inte gjort tidigare trots att de använt sig av 
budgetstyrning. Att Handelsbanken även klarade av att ta fram produktkalkyler utan en 
budget talar för att även andra företag kan göra det. 
 

5.2 Utveckling av BLÖS 

Wallander införde den budgetlösa styrningen redan i början av 1970-talet och det kan därför 
förmodas att en hel del ändringar skett i bankens sätt att styra. Båda respondenterna 
framhåller dock att banken styrs på i princip samma sätt som den gjorde i början när 
Wallander införde den nya styrningen. Det framkom dock att det har skett två förändringar 
sedan införandet av den budgetlösa styrningen. De båda förändringarna har sin grund i 
Handelsbankens viktigaste styrmedel nämligen benchmarking. 

Källströmer framhåller att tidigare skedde jämförelserna enbart mot övriga svenska banker, 
medan det i dagsläget har utvidgats till att göra jämförelser med alla nordiska länder och även 
Storbritannien. Detta är en följd av att banken blivit mer globaliserad och öppnat kontor i 
andra länder. Källströmer påpekar även att förut skedde jämförelsen inte enbart internt utan 
även externt mot konkurrenterna. Men i början av 1980-talet gjordes en inskränkning i de 
offentliga data för andra banker vilket ledde till att en möjlighet till jämförelse försvårades.  

Källströmer berättar även att måttet KI som var det som mättes tidigare har nu istället blivit 
OI. Detta nya mått, OI, innebär att omkostnader sätts i relation till intäkter. Anledningen till 
att det ändrades var möjligheten att jämföra både stora och små kontor med varandra.  

Precis som Källströmer påpekar har den ökade globaliseringen lett till en utökning i 
jämförelseobjekt för Handelsbanken. De har nu möjlighet att jämföra sig med likartade kontor 
i andra länder och på så vis ta lärdom därav. Möjligheten att jämföra sig med konkurrenter 
försvårades i och med att den utbreda informationen togs bort och numera inte är offentlig. 
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Däremot är årsredovisningar fortfarande offentlig information och Handelsbanken jämför, 
sedan Wallanders tid, fortfarande med konkurrenterna i avseende på lönsamhet och nöjda 
kunder. Handelsbanken har sedan mätningarna startades haft de mest nöjda kunderna av 
storbankerna och de har även uppnått sitt företagsmål sedan Wallander kom till banken. 
Eftersom den interna benchmarkingen är så pass utbredd och viktig inom Handelsbanken så är 
jämförbara mått en viktig förutsättning för att benchmarking ska vara ett effektivt 
styrinstrument. Skulle det inte gå att jämföra de små kontoren med de stora skulle jämförelsen 
inte ske i lika stor utsträckning som den gör idag.   

Frågan är hur ett styrsystem som infördes för nästan 40 år sedan kan ha genomgått så små 
förändringar. En anledning kan vara att styrsättet utvecklades på ett sådant sätt att det är 
flexibelt och anpassningsbart. I Wallanders budgetlösa styrning finns det få detaljerade 
styrsätt, det handlar mer om att det har satts upp ramar för att styra verksamheten och att det 
lämnas stor frihet till att anpassa och använda sig av styrningen på sitt eget individuella sätt på 
kontorsnivå. Den inneboende flexibiliteten och friheten kan vara en orsak till de små 
förändringar som skett med den budgetlösa styrningen sedan införandet i början av 1970-talet.  

I dagens konkurrenskraftiga miljö med en stor kundfokus kan Wallanders budgetlösa styrning 
anses som det ultimata styrmedlet. Men frågan är om det sågs så på 1970-talet. Det styrsystem 
som Wallander utvecklade är ett system som faktiskt i dag börjar få allt mer uppmärksamhet i 
takt med att konkurrensen från nischbankerna ökar och kunder blir allt mer pris- och 
servicemedveten. Det är först nu bankerna börjar ta efter och inse de inneboende fördelarna 
med att gå ifrån budget och börjat ta efter Handelsbankens styrmodell, vilket kan bero på 
bankens ihållande framgång. Wallanders styrsätt kan därför anses ha varit före sin tid. Jansson 
menar att om någon annan bank skulle komma på ett bättre sätt att styra och därigenom blev 
mer lönsamma än Handelsbanken, så skulle de förändra sitt styrsätt. Källström menar att så 
länge det inte finns något mer lönsamt styrsätt så använder sig banken av Wallanders 
budgetlösa styrning. Förändringar sker inte bara för förändringens skull, ”man ändrar inte ett 
vinnande lag”. 

 

5.3 Framgångsfaktorer 

Dagens banker lever i en föränderlig och konkurrenskraftig värld. De stora affärsbankernas 
konkurrenssituation har under de senaste två decennierna förändrats avsevärt i och med den 
ökade uppkomsten av nischbanker på den svenska finansmarknaden. Ett företags framgång är 
därför beroende av hur väl den lyckas anpassa sig till de snabba förändringarna och hur bra 
den står sig gentemot konkurrenterna. Hope och Fraser (1999, s. 18-20) anser att budgeten är 
ett hinder för företags flexibilitet och konkurrenskraft. Det är först när företagen tar steget att 
avveckla budgetstyrning och istället införa budgetlös styrning som de har förmågan att bygga 
en flexibel organisation.  

Handelsbanken har sedan avvecklandet av budget i början av 1970-talet varit den mest 
framgångsrika banken av de börsnoterade affärsbankerna och frågan är huruvida detta kan 
grunda sig i de budgetlösa styrmedel som infördes i och med avvecklandet av budget. Ingen 
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av respondenterna anser att det är just den budgetlösa styrningen som är grunden till den 
framgång banken haft de senaste 40-åren utan att receptet till framgången ligger i den 
decentraliserade organisationsstrukturen.  

5.3.1 Hållbar konkurrensframgång 

Hope och Fraser (2004, s. 250-251) anser att det är av vikt att ha strategiska beslut som skapar 
långsiktiga tillgångar och fokus på mått som grundar sig på att vara bättre än konkurrenterna 
istället för att utgå från på förhand förhandlade och fasta budgetmål. Detta var något som 
Wallander insåg. Jansson berättar att när Wallander blev VD ville han istället för volym satsa 
på kvalitet och detta gjorde han genom att göra verksamhetsplaner istället för att budgetera. 
Källströmer påpekar även att Wallanders tanke var att lönsamhet var det viktiga och inte vad 
banken tjänar. Ambitionen måsta alltid vara att kunderna ska vara nöjda och att personalen 
ska vara nöjd, annars går inte företagsmålet att nå på lång sikt. Handelsbankens har sedan 
Wallanders tid och än idag som mål att ha högre räntabilitet än genomsnittet för 
konkurrenterna genom att ha nöjda kunder och låga kostnader. Detta mål har uppnåtts varje år 
sedan Wallander kom in i banken.  

Räntabilitet är ett mått för att bedöma lönsamhet och visar hur väl företaget lyckas ge 
avkastning på satsat kapital. Räntabilitet är därför ett viktigt jämförelsemått för aktieägare vid 
eventuella investeringar (Unga Aktiesparare) Efter att ha studerat de tidsperioder som valts ut 
för jämförelse med SEB är det tydligt att Handelsbanken har med ett undantag (år 1987) haft 
en högre räntabilitet än konkurrenten SEB. Under finans- och fastighetskrisen under början av 
1990-talet hade Handelsbanken en negativ räntabilitet på -3,4%. SEB hade samma år en 
räntabilitet på -17,7%. Detta tyder på att även under en finanskris där samtliga banker hade en 
avsevärt negativ lönsamhet var Handelsbanken den som stod sig bäst gentemot 
konkurrenterna och så har det varit för alla de tidsperioder som studerats.  

5.3.2 Finna och behålla de bästa människorna 

Hope och Fraser (1999, s. 16-17) menar att det krävs skickliga företagsledare för att företagen 
skall behålla sin konkurrenskraft. I en undersökning framkom det att företagsledare anser att 
handlingsfrihet är ett viktigt argument till varför de väljer att arbeta för ett företag. Hope och 
Fraser (2004, s. 251-252) menar vidare att decentraliserade och anpassningsbara 
organisationer med en företagskultur av ansvar inom vilket chefer har friheten och 
möjligheten att fatta beslut tilltalar begåvade människor.  

Detta är även något som Jansson påpekar och menar att det decentraliserade styrsättet som 
Handelsbanken har med stort ansvar och frihet är en anledning till att Handelsbanken blev en 
väldigt attraktiv arbetsplats. Runt år 1973-74, efter decentraliseringen ville många bli 
kontorschefer eftersom du helt plötsligt fick fatta egna beslut och blev mycket mer 
självständig. Källströmer påpekar även att det resultatandelssystem som Wallander införde, 
Oktogonen, kan vara en orsak till Handelsbankens låga personalomsättning. 

Banker har en stark tradition av tungrodd centraliserad organisationsstruktur där 
beslutanderätten och kontrollen är centralt organiserad. För en självständig och innovativ 
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ledare bidrar denna organisationsstruktur i kombination med budgetens fasta mål till en 
hämmande effekt. När Handelsbanken i början av 1970-talet radikalt omorganiserades till en 
decentraliserad organisation innebar det inte bara att det skapades en miljö för anställda att 
växa utan även att attrahera utomstående innovativa ledare. Anledningen till den låga 
personalomsättningen är nog inte enbart oktogonen utan även utvecklingsmöjlighet, ansvar 
och frihet som kom av decentraliseringen.  

5.3.3 Innovativa strategier 

De fasta prestationsmålen som budgeten bidrar till hämmar chefers innovativa handlande. 
Utan budgetmål tvingas chefer att använda sin fantasi för att uppnå tvåsiffrig tillväxt. (Hope 
& Fraser, 2004, s. 249) Denna frihet att använda sin fantasi vad det gäller att sätta mål för att 
nå tillväxt är något som Jansson är inne på. Han menar att det är ingen som styr vilka mål de 
sätter upp i sin verksamhetsplan utan det är helt fritt. Det är viktigt att inte stirra sig blind på 
siffror utan att hitta andra mål än monetära det kan till exempel att titta på aktivitetsnivån i 
banken. Jansson påpekar även att Handelsbanken inte har några affärshemligheter internt utan 
att det är viktigt att kommunicera och jämföra sig med varandra. Detta är något som Hope och 
Fraser (2004, s. 249) påpekar är en följd av den budgetlösa styrningen då avvecklandet av 
budget och den mentalitet som den bidrar till öppnar gränserna för effektivt utbyte.  

Lindvall (2001, s. 128-129) menar att genom en jämförelse mellan företagets olika enheter 
kan enheten som har det bästa arbetssättet för viktiga aspekter inom företaget upptäckas. Om 
företaget anammar det bästa arbetssättet för samtliga enheter finns det många fördelar att 
vinna. Detta är något som Jansson arbetar med. Han understryker att bankens styrka ligger 
just i att skapa sig ett nätverk av jämförelseobjekt för att kunna lära av varandra och finna vad 
andra gör bättre. Detta innebär även att det är lättare att upptäcka och vända en dålig trend.   

Innovativa chefer med handlingsfrihet måste konstant finna nya sätt att uppnå företagets 
strategiska mål. I en budgetstyrd organisation får enhetschefer ofta mer detaljerade och 
fastställda handlingsplaner för att uppnå de mål som bestämts för enheten. Detta kan nog i 
hög grad leda till att så länge målen uppnås läggs det ingen större vikt vid att söka förbättra 
ytterligare. I Handelsbanken har kontorscheferna stor handlingsfrihet att planera och fastställa 
mål för sin verksamhet. De är kontorschefen och medarbetarna som bär det fulla ansvaret för 
planeringen, utfallet och uppföljningen. Detta skapar ett engagemang som troligtvis i stor grad 
leder till en vilja att alltid prestera bättre. De jämförelser som görs mellan kontoren leder till 
att kontoret alltid har sin marknads bästa för ögonen och anstränger sig för att vara bäst och 
inte endast uppnå något som är fastslaget i en budget. Genom att alla kontor gör så, blir hela 
organisationen drivande och lönsam. 
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5.3.4 Låga Kostnader  

Hope och Fraser (2004, s. 235-254) menar att den decentraliserade strukturen med 
resultatenheter bidrar till att ansvaret läggs på varje anställd. Varje enhet motiveras att söka 
reda på och eliminera obefogat arbete och kostnader. Källströmer menar att den övergripande 
kostnadsminskningen som banken haft sedan 1970-talet är ett resultat av decentraliseringen. I 
likhet med Hope och Fraser framhåller han decentraliseringens påverkan på kostnadsansvaret 
och menar att kontoren ansvar för sina egna kostnader och kan själva påverka de flesta av 
dem.  

Wallander (1978, s. 6) påpekar även han att decentraliserat ansvar leder till bättre lönsamhet 
då det skapar en kostnadsmedvetenhet hos alla anställda. Denna kostnadsmedvetenhet är av 
vikt då det även är de anställdas dagliga åtgärder som påverkar bankens lönsamhet och 
kostnader. Jansson menar att de anställda är införstådda och delaktiga i företagets 
gemensamma mål. Företagsmålet, att vara lönsammare än konkurrenterna med nöjdare 
kunder och lägre kostnader, gör att alla anställda förstår att sparsamhet är ett ledord i 
Handelsbanken. Han menar att kostnadsminskningen över lag gjorde sig synbar redan i början 
av 1970-talet när Wallander ändrade bankens företagsmål. Banken har sedan dess ökat 
kostnader i mindre omfattning än konkurrenterna vilket gör att avståndet till konkurrenterna 
ökar lite för varje år.  

Den decentraliserade strukturen som leder till kostnadsansvar för varje resultatenhet har nog 
varit den största faktorn till att Handelsbankens kostnader ökat i betydligt mindre omfattning 
än konkurrenterna. Med den utvecklade företagskultur som Handelsbanken har med vikten att 
alla i båten jobbar mot samma mål har nog bidragit till att det decentraliserade 
kostnadsansvaret blivit än mer effektivt än vad det annars skulle varit. Det gäller inte bara att 
ge ansvar utan att få folk att förstå sambanden mellan handling och resultat och på så vis 
kunna analysera hur den enskilda individens handlingar påverkar enhetens kostnader och på 
så vis även företaget i stort.  

5.3.5 Lojala och lönsamma kunder 

I decentraliserade organisationer ses kunden utifrån och in genom att lyssna på kundens behov 
(Hope & Fraser, 2004, s. 254). I Handelsbanken är all fokus riktad mot kunden. Hope och 
Fraser (2004, s. 254) framhåller vikten av att de anställda i frontlinjen har befogenheter att 
fatta snabba beslut och på så vis tillmötesgå kundens krav. Jansson menar att den 
decentraliserade strukturen som Wallander införde bidrog till Handelsbankens 
konkurrenskraft på marknaden. Han berättar att decentraliseringen gjorde en avsevärd skillnad 
främst tidsmässigt, nu kunde kreditbeslut göras personligen på plats med kunden. Detta 
bidrog till att Handelsbanken fick i stort sett varenda affär innan de andra bankerna började 
snabba upp sina beslut. 

En empirisk studie som gjordes av Beerli, Martin & Quintana (2004, s. 268-269) visar att 
både kundnöjdhet och förändringsbara kostnader kan ses som ursprunget till lojalitet. Men 
faktorn kundnöjdhet har betydligt större inflytande på lojaliteten än kostnadsfaktorn. 
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Handelsbanken har sedan mätningarna över kundnöjdhet startade 1989 haft de mest nöjda 
kunderna i Sverige (Svenskt kvalitetsindex). 

Källströmer betonar vikten av nöjda kunder och menar att lönsamhet utan nöjda kunder aldrig 
kan bli långsiktigt. Ambitionen måsta alltid vara att kunderna ska vara nöjda och att 
personalen ska vara nöjd, annars går inte företagsmålet att nå på lång sikt. Flertalet författare 
menar på att det finns ett positivt samband mellan kundernas lojalitet och hur företaget 
presterar. Att behålla nöjda kunder och fortsätta hålla dem nöjda gör att kostnaderna hålls nere 
i jämförelse med den kostnad som uppstår för att locka till sig nya kunder. (Beerli, Martin & 
Quintana, 2004, s. 253-255) Jansson påpekar att det som skiljer Handelsbanken från 
konkurrenterna är deras syn på banking. Handelsbankens syn är ”Bättre service till lägre 
kostnader! Det kostar inget att vara trevlig mot kunder, se le och våga fråga!” Han fortsätter 
med att säga att de allra flesta av vår dryga 10 000 medarbetare har förstått företagets mål och 
känner att en nöjd kund gynnar banken och tillsist även sig själv i slutändan. Jansson berättar 
att Handelsbanken försöker få lojala kunder genom att göra kunden nöjd och genom att 
erbjuda kunden så många av bankens tjänster som möjligt. Detta resulterar ofta i att kunden 
blir nöjd och det blir svårt för kunden att byta bank. Detta påpekar även Beerli, Martin och 
Quintana (2004, s. 255-258) och menar att det är svårare att få en konsument att bryta sin 
lojalitet om den grundar sig på kundnöjdhet än den förändringsbara kostnaden.  

Innan Wallander kom till banken låg fokus på volym tänkande. När Wallander kom skiftade 
fokusen till kunden och kvalitet. Detta fokusskifte bidrog nog till att kunden blev mer lönsam. 
Det handlade inte längre om att få in så många nya kunder som möjligt utan att få in bra 
kunder och att hålla dessa kunder nöjda. Jansson påpekar att det är detta som gör 
handelsbanken så slagkraftig. Han menar att då Handelsbanken inte har ett monetärt mål 
innebär det att de har en större möjlighet att tacka nej till mindre bra affärer och istället välja 
mer lönsamma kunder. Hope och Fraser påpeka vikten av att de beslut som fattas vad det 
gäller kunden måste vara lönsamma och det är därför viktigt att kunna mäta kundens 
lönsamhet. (Hope & Fraser, 2004, s. 254) Detta är något som Handelsbanken tagit fast på och 
Jansson berättar att alla i banken som arbetar med kundkontakt enkelt får fram kundens 
lönsamhet samt vilka produkter kunden inte har vilket underlättar för meraffärer.  

Dagens storbanker agerar på en allt mer växande konkurrensmarknad där de mindre 
nischbankerna blir fler. Det ökade utbudet har bidragit till att kunden blir mer och mer 
medveten om priser, tjänster och utbud samt inser sin starka förhandlingsposition. I dagens 
utvecklade informationssamhälle är det även en snabb och enkel process för kunden att byta 
bank. Dessa förutsättningar bidrar till att det är av yttersta vikt för bankerna att ha nöjda 
kunder som är lojala och som även är lönsamma. En centraliserad organisationsstruktur är den 
vanligaste bland de stora affärsbankerna och detta bidrar till en långsam beslutsprocess där 
den anställda närmast kunden ofta är begränsad i sitt beslutsfattande. Men när Handelsbanken 
omstrukturerades till en decentraliserad organisation var de enda på marknaden som hade 
möjlighet att fatta snabba beslut vid direktkontakt med kunden. Detta bidrog nog till att 
Handelsbanken dels fick många nya kunder och även ökade kundnöjdheten i jämförelse med 
de tungrodda centraliserade bankerna. Det är möjligt att den decentraliserade strukturen bidrar 
till att kunden känner en trygghet och ett förtroende för banken. Kunden och 
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banktjänstemannen får en relation till varandra som sedan bygger på förtroende. Eftersom de 
flesta besluten och affärerna fattas av de anställda i frontlinjen, de som faktiskt har kontakt 
med kunden kan denna relation växa sig starkare och förtroendet hos kunden öka. Denna 
relation i en kombination av snabba processer är antagligen den främsta anledningen till att 
kunden känner sig nöjd och därför väjer att stanna kvar inom banken. 

 5.3.6 Etisk rapportering 

Enligt Hope och Fraser (2004, s. 255-256) lägger människor allt större vikt vid moraliska 
aspekter. De anställda vill känna sig delaktiga och veta vad företaget står för och att de vill ta 
del av företagets framgång. I Handelsbanken är varje anställd ansvariga för sitt arbete. 
Jansson berättar att alla på det enskilda bankkontoret medverkar vid uppförande och 
uppföljning av verksamhetsplanen. Medarbetarna lägger även upp en personlig plan för hur 
den ska medverka till att uppnå kontorets övergripande verksamhetsplan. På Janssons kontor 
följs verksamhetsplanen upp kontinuerligt till exempel genom möten varje vecka där alla går 
igenom vad de gjort och vad de ska göra nästa vecka. Som en symbolisk gest signerar även 
samtliga medarbetare verksamhetsplanen som ett bevis på att alla står bakom planen.  

Den decentraliserade organisationen kännetecknas av en fullständig öppenhet av information 
vilket innebär att den manipulation av resultat och siffror, som de fasta budgetmålen 
uppmanar till, minimeras. (Hope & Fraser, 2004, s. 255-256) Resultat och planering är inget 
som endast görs av chefer bakom stängda dörrar i Handelsbanken utan som Jansson berättar 
är samtliga medarbetare delaktiga i uppförandet och uppföljningen av verksamhetsplanen. 
Likaså berättar Källströmer att det varje månad går ut ett så kallat VD brev till samtliga inom 
banken. 

Källströmer påtalar att det inom Handelsbanken finns en väl utvecklad företagskultur och den 
platta organisationen bidrar till en närhet inom banken. Hope och Fraser (2004, s. 255-256) 
menar att det är starka värderingar som håller samman decentraliserade organisationer. 
Jansson berättar att i stort sätt alla anställda har förstått Handelsbankens mål och känner en 
delaktighet i företagets gemensamma mål ”och det är därför många av våra konkurrenter 
kallar oss för en sekt.” Handelsbankens styrdokument Mål och Medel ökar medvetenheten om 
vad Handelsbanken strävar mot och hur det ska uppfyllas. Eftersom dokumentet funnits så 
länge är det väl förankrat och det gör att det blir en naturlig del i verksamheten och 
företagskulturen.  

Det är av stor vikt i decentraliserade organisationer att de som har ansvaret faktiskt är 
medvetna om företagets övergripande plan och strategiska mål för att på så vis kunna agera i 
företagets övergripande strategiska riktning. det råder ingen tvekan om att detta är fallet hos 
Handelsbanken. De har en starkt förankrad företagskultur som innebär öppenhet, ansvar och 
delaktighet. Detta har med all säkerhet bidragit till att decentraliseringen i Handelsbanken 
varit så pass effektiv som den framstår. De enskilda medarbetarna är medvetna om företagets 
strategiska mål och delaktigheten bidrar till en känsla av att det som är företagets bästa även 
är de anställdas bästa. Denna känsla har med all säkerhet förstärkts av det 
resultatandelssystem som Wallander införde, Oktogonen. Detta påpekar även Källströmer och 
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menar att alla banker arbetar utifrån samma förutsättningar, är de bättre än snittet måste det 
vara så att personalen gjort en insats som är bättre än konkurrenternas, och det bör belönas. 
Denna belöning sker genom Oktogonen. Oktogonen kan sägas vara en av faktorerna till 
Handelsbankens framgång då alla är medvetna om att hårt arbeta lönar sig. 
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6. Slutsats 

Utifrån analysen presenteras i det här kapitlet vår slutsats och uppsatsens syfte besvaras. 
Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 
 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida Handelsbankens budgetlösa styrning 
utvecklats sedan införandet för nästan 40 år sedan samt att studera om bankens framgång 
grundar sig på den budgetlösa styrningen. 

Företagen agerar idag i en omvärld som kännetecknas av ständiga förändringar, ökad 
konkurrenskraft och kundfokus. Detta ställer krav på företagets anpassningsförmåga och 
flexibilitet. Den traditionella budgetstyrningen motarbetar detta och hindrar förändringar i 
organisationer. När Jan Wallander kom till Handelsbanken i början av 1970-talet befann sig 
Handelsbanken i en ekonomisk kris. Wallanders tillträde som VD innebar en omfattande 
förändring för Handelsbankens organisation. Det skedde en radikal decentralisering av 
organisationen, fokus riktades mot kunden och budgeten slopades och istället införde 
Wallander ett budgetlöst styrsystem. 

Efter nästan 40 år med Wallanders budgetlösa styrning har det inte skett några omfattande 
förändringar av styrsystemet. De förändringar som inträffat har varit av mindre omfattande 
karaktär och har berott på yttre faktorer. I och med en ökad globalisering sker inte bara 
benchmarking nationellt utan även internationellt och dessutom har jämförelsemåtten 
förändrats. Likaså har möjligheten att jämföra sig med Svenska konkurrenters bankkontor 
försvunnit då denna information inte längre är officiell. Trots att Handelsbanken varit den 
mest lönsamma banken sedan styrsättet infördes har konkurrenterna inte förrän nu, nästan 40 
år senare, börjat ta efter Wallanders styrsystem. Det är tydligt att Wallander var långt före sin 
tid när han redan på 1970-talet skapade ett styrsystem anpassat för dagens rådande 
konkurrensförhållanden.  

Handelsbanken har sedan Wallanders tid varit den mest lönsamma banken i Sverige och varje 
år haft en högre räntabilitet än genomsnittet för konkurrenterna. Denna framgång har sin 
grund i en kombination av en decentraliserad organisationsstruktur och den flexibilitet, frihet 
och anpassningsförmåga som den budgetlösa styrningen innebär. Decentraliseringen har 
inneburit att beslutsfattandet flyttats nedåt i organisationen, vilket medför snabbare beslut och 
bättre kundkännedom. Decentraliseringen medför även en känsla av frihet och ett 
engagemang hos de anställda och det leder till kostnadsmedvetenhet. Styrningen skapar en 
miljö av frihet där innovativa strategier kan växa fram. Den budgetlösa styrningens flexibilitet 
har resulterat i att banken kunnat anpassa sig snabbare än konkurrenterna och därför kunnat 
återhämta sig fortare under år av kris och förändring.  

Decentralisering och budgetlös styrning är beroende av varandra för att vara så effektiva som 
möjligt. Decentralisering är en förutsättning för den budgetlösa styrningen och utan den 
radikala decentralisering som Wallander genomförde hade troligtvis den budgetlösa 
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styrningen aldrig blivit lyckad. Likväl hade en decentralisering inte fått samma effekt om den 
traditionella budgetstyrningen vidhållits. 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Uppsatsen har gett uppslag till vidare forskning inom ämnet budgetlös styrning. Det vore 
intressant att studera och följa avvecklingen av budget inom en organisation som verkar inom 
en annan bransch och se om det resulterar i ökad lönsamhet även där. Vidare forskning skulle 
även kunna fokusera på att de anställdas upplevelse av budgetlös styrning och om det har en 
drivande kraft i deras arbete. 
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Bilaga 1 
 

Intervjumall  

 

1. Titel, tid, tidigare befattningar, arbetsbeskrivning? 

 

Den budgetlösa styrningen 

2. På 1970-talet avskaffade Jan Wallander budget inom Handelsbanken och införde 
istället budgetlös styrning.  Vet du hur denna förändring mottogs? 

3. Hur styr ni verksamheten idag?  

4. Vilka är de centrala styrmedlen? 

5. Vad är er uppfattning om den budgetlösa styrningen kontra budget? För- och 
nackdelar? 

 

Utveckling av BLÖS 

6. Har ni märkt någon förändring i bankens sätt att styra under er tid på banken? 
Alternativt vet ni om någon tidigare förändring?  

• Mått, jämförelse, mål, planeringsprocess och planeringsfas, tid, mål, fokus m.m 

• Om JA, varför och har det blivit bättre i och med förändringen? 

• Om NEJ, varför tror ni att det inte skett en förändring på nästan 40 år? 

 

Framgångsfaktorer 

7. Tror ni att det finns ett samband mellan avskaffandet av budget och bankens 
framgång? 

• Hur har detta i så fall visat sig? 



 

II 
 

Bilaga 2 
 

Kompletteringsfrågor via mail, Håkan Jansson. 
 
 

• Vet ni om det blivit avsevärda kostnadsminskningar i och med borttagandet av 
budgeten och under den tiden som budgetlös styrning funnits? 

• När i så fall tror ni att kostnadsreduktioner i och med den budgetlösa styrningen 
började märkas av? Är det något som märks än i dag? 

• Vilka kostnader är det i så fall som minskat? Varför tror ni att kostnaderna har 
minskat? (om så är fallet) 

• Hur arbetar ni med att få kunden lojal och hur kan ni mäta lönsamheten på kunder? 
Vilka får tillgång till den informationen?  



 

III 
 

Bilaga 3 
 

Kompletteringsfrågor via mail, Curt Källströmer. 

 

• Har ni märkt avsevärda kostnadsminskningar i och med borttagandet av budgeten och 
under den tiden som budgetlös styrning funnits?  
 

• När började ni märka kostnadsreduktioner i och med den budgetlös styrningen? Är det 
något som märks än i dag? 
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