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Research 

question: How are the purposes of a budget fulfilled with Beyond Budgeting? 

 

Purpose:  To Describe how two companies that abandoned the traditional budget 

work with their financial control, and which instruments they use to 

fulfill the purposes of budget. In addition, the requirements needed to 

work Beyond Budgeting are examined. 

 

Method: Data was collected by literature reviewing and qualitative case study. 

Semi-structured interviews were conducted at two companies, Ahlsell and 

Ikea. Empirical data was analyzed using a deductive method.   

 

Conclusion:  It is possible to fulfill the purposes of budget even with the use of Beyond 

Budgeting. However, this requires a management that dares to delegate 

responsibility down the organizational chain. This decentralized 

organization should consist of relatively homogeneous units, which can 

be compared with KPIs and benchmarking. In addition to this, a 

transparent and rapid system of information is necessary to create a 

holistic view.  

 

 Beyond Budgeting is not suitable for all kinds of organizations. However, 

the managers should review their budget process. It is possible that there 

are elements from Beyond Budgeting that could contribute to more 

effective management control. 
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Titel:  Hur budgetlös styrning kan uppfylla budgetens syften  

 

Handledare:  Bengt-Göran Andersson 

 

Nyckelord:  Budget, budgetlös, budgetens syften 

 

Frågeställning: Hur uppfyller budgetlös styrning budgetens syften? 

 

Syfte:  Beskriva hur två företag som frångått den traditionella budgetprocessen 

arbetar med sin ekonomistyrning och vilka verktyg de använder för att 

uppfylla budgetens syften. Utöver detta undersöks vilka förutsättningar 

som krävs för att kunna arbeta budgetlöst. 

 

Metod:  Datainsamlingen skedde genom granskning av litteratur samt en kvalitativ 

fallstudie. Semistrukturerade intervjuer genomfördes på två företag, Ahlsell 

och Ikea. Empirin analyserades med hjälp av en deduktiv metod.   

 

Slutsats:  Det är möjligt att fylla budgetens syften även vid budgetlös styrning. 

Detta förutsätter dock en ledning som vågar delegera ansvaret nedåt i 

organisationen. Denna decentraliserade organisation bör bestå av relativt 

likartade enheter som med hjälp av nyckeltal och benchmarking kan 

jämföras med varandra. Dessutom behövs ett öppet och snabbt 

informationssystem för att skapa helhetssyn av den decentraliserade 

verksamheten.   

 

 Budgetlös styrning lämpar sig inte för alla typer av företag. Dock borde 

företagsledare se över sin budgetprocess. Det är möjligt att det finns 

inslag från den budgetlösa styrningen som skulle kunna bidra till en 

effektivare ekonomistyrning. 
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1 Inledning 

I inledningskapitlet kommer bakgrunden till uppsatsen att presenteras. Vi redogör även för 

syftet med uppsatsen samt vilken målgrupp den riktar sig till.   

1.1 Bakgrund   
Budgetering har förekommit i århundraden inom offentlig förvaltning men svenska företag 

började inte använda budget förrän runt 1950. Budgeten användes ofta för att bestämma det 

ekonomiska ansvaret. (Greve, 1996) 

 Budget är ett naturligt arbetssätt, men processen måste omarbetas för att passa den 

specifika organisationen och dess behov och förutsättningar. Många av de som arbetar med 

budget upplever att budgeten innebär ett dubbelarbete och onödigt uppgiftslämnande. 

(Bergstrand & Olve, 1996) 

 Redan på 1970-talet avskaffade Svenska Handelsbanken sin budget och 1994 gav Jan 

Wallander, tidigare VD och styrelseordförande, ut sin bok Budgeten – ett onödigt ont. Där 

förordas att helt frångå budgeten. Han skriver att den invaggar oss i en falsk säkerhet, vilket 

enligt hans mening gör att den kan vara direkt skadlig för organisationen. (Wallander, 1995.) 

 I en undersökning som genomfördes av de Waal 2005 var syftet att jämföra det budget-

lösa systemet som beskrivs av Jeremy Hope och Robin Fraser med den traditionella budgete-

ringen. Det finns många små steg ett företag kan ta för att modernisera sin budgetprocess.  

Det budgetlösa systemet förtjänar ett allvarligt övervägande eftersom det gör att en 

organisation kan komma att se på bland annat sin budgetprocess ur ett nytt perspektiv. (de 

Waal, 2005) 

 Budgeten fokuserar på internt kortsiktigt tänkande istället för ett externt långsiktigt 

perspektiv och detta leder till att organisationen strävar efter att uppnå eller hålla sin budget 

istället för att slå konkurrenter samt skapa mervärde för kunder och aktieägare. Minskade 

kostnader på kort sikt gör det svårt att nå långsiktiga mål. Dessutom kan budgeteringen leda 

till dysfunktionella beteenden. Detta sker genom att ett lägre mål förhandlas fram eller att en 

reserv byggs in för att göra det lättare att nå uppsatta mål. Många organisationer är till viss del 

missnöjda med sin nuvarande budgetprocess, men trots hög grad av kritik är det ett fåtal 

organisationer som verkligen antar nya metoder. Detta verkar bero på att det krävs en viss 

nivå av missnöje innan organisationen börjar söka alternativa modeller. I en studie, som 

genomfördes i holländska organisationer visar det sig att företagen inte upplever ett behov av 

förändring eftersom budgeten trots allt uppfattas som tillräckligt effektiv. Annars är det just 

bristen på effektivitet som är den främsta orsaken till att frångå den traditionella 

budgetprocessen. (de Waal, 2011)  

 Østergren och Stensåker (2011) har genomfört en undersökning om hur ett stort företag 

antagit ett nytt förhållningssätt till ekonomistyrning. Avsaknaden av budget resulterar enligt 

författarna i tre effekter; målen förväntas bli mer strategiska och baserade på höga ambitioner, 

det blir större fokus på helheten samt att möjligheter och flexibilitet hamnar i blickfånget.  

 Ekholm och Wallin (2000) har genomfört en undersökning bland finska företag för att 

undersöka giltigheten av den kritik som riktats mot den traditionella budgeten. Under-

sökningen visade att den traditionella budgeten fortfarande används av en stor del av de finska 

företagen. Många av företagen i undersökningen kompletterade dock budgeten med nya 

instrument, såsom balanced scorecard eller rullande prognoser. Endast en liten del av 
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företagen hade övergivit eller var på väg att överge budgeten. Författarna intervjuade en 

ekonomichef för ett stort finskt företag och ställde bland annat frågan om budgetens roll. 

Svaret var att budgetens roll numera primärt är att kommunicera information till aktieägare 

och andra externa intressenter. Dess roll som styrmekanism för ledningen är i stort sett över. 

Slutsatsen författarna drar är att budgeten inte är redo för skroten men att den har förlorat en 

del av sin användbarhet. (Ekholm & Wallin, 2000)  

 För att kartlägga synen på budgetering har Libby och Lindsay (2007) genomfört en 

undersökning bland 212 företag i USA. Studien visar att trots att kritiken mot budget är 

befogad är den långt ifrån allomfattande. Majoriteten av respondenterna tycker inte att 

budgeten kan ersättas och i stället för att gå bortom budgetering, har de valt att förbättra 

budgetprocessen och fortsätta med budget. 

 Libby och Lindsay (2007) drar slutsatsen att budgeten är en process som utvecklas och att 

företag fortsätter att använda budgeten för kontroll. Det är fullt möjligt att styrning kan vara 

mycket effektiv oavsett om den sker budgetlöst eller med traditionell budgetering om den 

utformas på rätt sätt. Alternativt kan det vara så att det ena sättet att arbeta passar bättre än det 

andra under vissa förhållanden. Dock har debatten om budgetlös styrning väckt tankar kring 

den traditionella budgetens användbarhet. (Libby & Lindsay, 2007) 

1.2 Problematisering 
Från att budget tidigare varit det enda och bästa ekonomiska styrmedlet har det kommit kon-

kurrerande och kompletterande verktyg. Budgeten som styrmedel har börjat kritiseras och 

flera företag har valt att helt eller delvis frångå den traditionella budgetprocessen. 

 

Följande frågor har väckts i samband med förstudien: 

 

- Kan budgeten helt ersättas av andra styrmedel? 

- Hur genomförs i så fall detta? 

- Är den traditionella budgeten på väg att försvinna? 

- Finns det företag som frångått traditionell budget? 

- Hur utbrett är missnöjet med traditionell budget? 

- Hur benägna är företag att överge traditionell budget? 

- Kan budgetens syften uppfyllas utan budget? 

- Vilken är anledningen till att företag överger budgeten? 

- Vilka är förutsättningarna för att kunna styra budgetlöst? 

Vi har i detta arbete valt att undersöka hur budgetens syften uppfylls utan budget. Dessutom 

ville vi undersöka vilka förutsättningar som krävs för att kunna styra budgetlöst.  

1.3 Syfte 

Beskriva hur två företag som frångått den traditionella budgetprocessen arbetar med sin 

ekonomistyrning och vilka verktyg de använder för att uppfylla budgetens syften. Utöver 

detta undersöks vilka förutsättningar som krävs för att kunna arbeta budgetlöst. 
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1.4 Målgrupp 
Företag som är intresserade av att frångå den traditionella budgetprocessen och som inte 

själva har möjlighet att undersöka alternativen. 
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2 Metod 

I metodkapitlet beskrivs val av inriktning och val av företag samt hur vi gått till väga vid 

insamling och bearbetning av data.  

2.1 Val av inriktning 
Till att börja med var vår intention att skriva om hur företag kan arbeta med ekonomisk 

styrning med hjälp av prognoser. Efter att ha sökt sekundära källor i detta ämne framkom det 

att prognoser sällan ersätter budget utan är ett kompletterande verktyg. Inriktningen ändrades 

då till att vi ville undersöka hur företag arbetar budgetlöst. För att konkretisera syftet med 

undersökningen valde vi att utgå från det som författare i ämnet beskriver som budgetens 

syften.  

2.2 Val av företag  
Vi sökte företag som utger sig för att arbeta budgetlöst. Information om huruvida ett företag 

använder budget eller inte upplevde vi svår att hitta. I samband med vår teorigenomgång läste 

vi boken I stället för budget – Att bryta sig loss från den årliga prestationsfällan, utgiven av 

grundarna till BBRT (Beyond Budgeting Round Table), Jeremy Hope och Robin Fraser. I 

boken nämns flera företag. Vi besökte sedan hemsidan www.bbrt.org som omnämns i boken. 

Vi sökte förutsättningslöst på hemsidan och fann en inbjudan till ett möte riktat till 

organisationens intressenter. Bland adressaterna återfanns ett stort antal företag. Vi valde ut 

sju företag som vi kände till och som hade verksamhet i Stockholm/Mälardalen-regionen och 

skickade e-post till dessa företag. Även Handelsbanken fanns omnämnda på sidan, men vi 

valde att inte kontakta dem eftersom de sedan länge är kända som ett budgetlöst företag och 

därmed varit föremål för många uppsatser tidigare. Av dessa sju förfrågningar fick vi positivt 

gensvar från två företag, Ikea och Ahlsell. 

2.3 Kvalitativ metod 
Vi valde att genomföra vår undersökning med hjälp av intervjuer för att fördjupa oss i de 

enskilda företagens arbetssätt. Detta är att benämna som kvalitativ undersökning och beskrivs 

av Johannessen och Tufte (2003) som ett lämpligt tillvägagångssätt för att ge en fördjupad och 

nyanserad information. Vi sammanställde ett antal intervjufrågor som hade sin utgångspunkt i 

budgetens syften. Ryen (2004) skriver att när syftet för undersökningen är känt kan en tydlig 

sammansättning av frågor vara att föredra. Detta möjliggör jämförelser mellan flera 

undersökningar och begränsar risken att samla in irrelevant material. 

2.4 Datainsamling 
Nedan presenteras hur vi samlat in data till vår teoretiska referensram samt hur intervjuerna 

genomfördes och sammanställdes till empiri. 

2.4.1 Insamling sekundärdata 

Underlag till vår teoretiska referensram baseras på artiklar och böcker som vi sökt på 

Mälardalens Högskolas bibliotek. Artiklarna söktes via skolans databaser med 

ekonomiinriktning och böckerna via skolans bibliotekskatalog. Använda sökord var i båda 

fallen budget, beyond budget, beyond budgeting, budgeting, budgetlöst, budgetering, kritik + 

budgetlös samt criticism + beyond + budget. Urvalet gjordes med utgångspunkt i svenska 

http://www.bbrt.com/
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förhållanden. Flertalet utländska böcker beskriver förhållanden som inte är direkt överförbara 

till arbetssätten i svenska företag och därför valde vi mestadels svenska författare.  

2.4.2 Insamling primärdata 

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Då respondenterna hade fått 

frågorna i förväg hade de möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Dessutom hade 

respondenterna tillgång till frågorna under intervjun, vilket gav en mall att följa och 

underlättade genomförandet. Intervjun spelades in för att vi skulle kunna vara mer aktiva 

under intervjuerna. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer, vilket beskrivs av Bryman 

(2008) som en intervjuform med ett i förväg sammanställt formulär men där intervjuaren har 

möjlighet att ställa fördjupande frågor. Tidsåtgången var cirka en timme per intervju. 

 Efter intervjuerna lyssnade vi på det inspelade materialet för att få en helhetsbild. 

Därefter sammanställde vi intervjuerna och exkluderade det material som vi inte ansåg svara 

mot vårt syfte. Sammanställningen skedde med hjälp av att vi upprepade gånger lyssnade på 

det inspelade materialet. Resultatet presenteras i avsnittet Empiri och underlaget för 

intervjuerna finns som bilaga (Bilaga1). 

2.5 Källkritik 
Vi har kritiskt granskat de källor som ligger till grund för vårt arbete och nedan har vi delat 

upp källkritiken i sekundär- och primärdata. 

2.5.1 Sekundärdata 

Den litteratur som ligger till grund för vår teoretiska referensram inom ämnet budget är ett 

urval. Vi anser att samtlig litteratur inom både budget och budgetlös styrning är färgad av 

författarens åsikt. Det framgår i samtliga böcker och artiklar vilken inställning författaren har 

till de olika arbetssätten. Framförallt gäller det böckerna om budgetlös styrning. Vi har i 

möjligaste mån försökt ha detta i åtanke men är medvetna om att vi ändå kan ha påverkats och 

att vår teoretiska referensram kan vara färgad av författarnas åsikter. Ejvegård (2003) skriver 

att det är viktigt att kritiskt granska huruvida en källa har ett annat syfte än bara informera.  

 Enligt Ejvegård (2003) måste författaren kontrollera den fakta som redovisas och söka 

primärkällan. I de böcker och artiklar vi tagit del av har det varit vanligt förekommande att 

hänvisa till tidigare undersökningar. Vi har därför lagt ner arbete på att söka primärkällan och 

i de fall vi inte lyckats har vi valt bort den aktuella referensen alternativt valt den svenska 

översättningen.  

2.5.2 Primärdata  

Eftersom det var svårt att hitta företag som arbetar budgetlöst tog vi hjälp av organisationen 

Beyond Budgeting Round Table. Det är möjligt att resultatet av undersökningen blivit 

annorlunda om vi hade lyckats hitta företag som inte har koppling till denna intresse-

organisation. Vår urvalsmetod är att liknas vid det som av Bryman (2008) beskrivs som 

bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2008) används denna metod bland annat när det är svårt 

att finna lämpliga respondenter.  

 Vi är medvetna om att vi fått en rakt igenom positiv bild av den budgetlösa styrningen då 

de företag vi intervjuade gjort ett medvetet val att frångå traditionell budget. 
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2.6 Analysmetod 
För att bearbeta vårt empiriska material har vi främst använt oss av deduktiv metod som syftar 

till att koppla vårt empiriska material till den teoretiska referensramen. Först sorterades 

empirin i många små ämnesgrupper som har sin utgångspunkt i begrepp från den teoretiska 

referensramen. Dessa slogs samman till ett antal teman och sedan skedde en jämförelse med 

den teoretiska referensramen. Som arbetssätt har vi utgått från det som Johannessen och Tufte 

(2002) beskriver som analys av meningsinnehåll. Enligt Johannessen och Tufte (2002) 

innebär denna metod att arbeta från en helhetsbild av materialet till att komprimera det till en 

hanterbar text.  Det är dock viktigt att inte stycka upp texten så att helheten försvinner 

(Johannessen & Tufte, 2002). 

2.7 Förhållandet mellan validitet och reliabilitet 
Med strävan efter en hög validitet har vi lämnat utrymme för respondenterna att 

vidareutveckla sina svar. Vårt mål har varit att uppnå en avvägning mellan reliabilitet och 

validitet. En relativt hög reliabilitet har skapats genom en semistrukturerad intervju. Vi hade i 

förväg sammanställt ett stort antal frågor. Enligt Kylén (2004) kan en hög reliabilitet innebära 

en sänkning av validiteten. Vi anser dock att eftersom respondenterna hade fritt utrymme att 

utveckla sina svar påverkades inte validiteten i betydande omfattning. Kylén (2004) betonar 

att en kvalitativ studie bör prioritera hög validitet om en konflikt mellan validitet och 

reliabilitet uppstår. 

2.8 Metoddiskussion 
Resultatet av intervjuerna med de båda respondenterna gav skilda resultat. Främst skiljde sig 

respondenternas sätt att uttrycka sig i ekonomiska termer. En möjlig orsak till detta kan vara 

att respondenternas bakgrund skiljer sig åt. Dessutom var respondenten på Ahlsell med och 

utarbetade deras budgetlösa system, vilket gör att han är väl insatt i begreppens och dess 

samband. Detta underlättade arbetet med analysen utifrån det empiriska materialet från 

Ahlsell i förhållande till materialet från Ikea. 

 Vi anser att Ikeas sätt att arbeta inte kan ses som budgetlöst utan snarare som en 

vidareutveckling av den traditionella budgeten. Vissa delar i deras arbetssätt stämmer överens 

med det som i litteraturen beskrivs som budgetlös styrning, men de har fortfarande kvar 

mycket av den traditionella budgetens sätt att arbeta.  

 Det är möjligt att respondenternas inställning och arbetssätt skiljer sig då de befinner sig 

på olika nivåer i respektive organisation. Det är dessutom fullt möjligt att vi fått mer 

likvärdiga svar om vi besökt samma nivå på båda företagen. Huruvida enheter längre ner i 

organisationen på Ahlsell arbetar med budget vet vi inte och det är även möjligt att Ikea 

arbetar än mer budgetlöst högre upp i organisationen. Ett förslag till fortsatta studier kan vara 

att titta närmare på en organisation som arbetar budgetlöst och undersöka huruvida de arbetar 

budgetlöst i hela organisationen. 
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3 Referensram 

Inledningsvis kommer vi att presentera ekonomistyrningen och budgetens roll inom denna. 

Därefter presenteras budgetens syften och slutligen presenteras alternativ och komplement till 

budget.  

3.1 Ekonomistyrning 
Ekonomisystemet började under 1970-talet ses som ett viktigt styrsystem. Företagsledningen 

använder ekonomisystemet för att styra mot de ekonomiska mål de har satt upp. När ekonomi-

systemet används för styrning kallas det för ekonomistyrsystem. Ekonomistyrsystemet kan 

delas upp i tre delfunktioner; kalkylering, budgetering och intern redovisning.  Dessa tre delar 

är beroende av varandra eftersom uppgifter ofta måste hämtas från en funktion till en annan. 

Sambanden mellan delarna visas i Figur 1. Styrningen i ett styrsystem kännetecknas av att 

anpassning möjliggörs genom återkoppling.  (Greve 2009) 

 

 
   

Figur 1: Budgetens plats i ekonomistyrsystemet (Egen bearbetning) 

 

Budgetering handlar om att planera för en viss avgränsad period av framtiden. Planering kan 

ske på tre olika nivåer; strategisk, taktisk och operativ. Strategisk planering innebär planering 

kring frågor som rör verksamhetens inriktning. Dessa frågor är långsiktiga och innehåller 

planer för att förverkliga företagets vision. Den strategiska planeringen karaktäriseras av stor 

osäkerhet eftersom dess tidshorisont ofta är tre år eller längre. Den strategiska planeringen 

ligger till grund för den taktiska planeringen. Den taktiska planeringen benämns ibland 

verksamhetsplanering och det är här som budgeten har sin stora betydelse. Konkret kan det 

handla om vilka kvantiteter som ska produceras och hur organisationen ska bemannas. Här är 

tidshorisonten mellan ett och tre år. Längst ner i organisationen återfinns den operativa nivån. 

På denna nivå handlar det som att planera det löpande arbetet inom organisationen och 

tidshorisonten är upp till en månad. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009) 

3.2 Budget 
Nedan beskrivs budgetprocessen och budgetens syften. 

3.2.1 Budgetprocessen 

Budgetprocessen kan delas upp i fyra faser; budgetuppställandet, budgetuppföljning, 

budgetanalys samt budgetanvändande. Den inledande fasen är budgetuppställandet som kan 

Kalkylering 

Redovisning        Budget 
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ske med hjälp av tre olika metoder; uppbyggnadsmetoden, nedbrytningsmetoden och den 

iterativa metoden. Uppbyggnadsmetoden sker genom att ledningen lämnar en generell mall 

som utgår från företagets visioner och strategier. Uppbyggnadsmetoden har fördelen att den 

skapar en dialog och är motiverande på grund av delaktighet i processen. Nackdelarna med 

uppbyggnadsmetoden är en stor tids- och resursåtgång samt att ledningen ändå har sista ordet 

och kan besluta om stora nedskärningar i den föreslagna budgeten. Nedbrytningsmetoden 

utgår från ledningens mål och krav för att nå dessa mål. Denna metod skapar inte den dialog 

som uppbyggnadsmetoden gör och den är inte heller motiverande för de anställda. Dessutom 

kräver metoden att ledningen har god insyn i hela företaget. Den iterativa metoden är en 

kombination av de två nämnda metoderna. Den kan ha större eller mindre inslag av den ena 

eller andra metoden och är den metod som används av de flesta företag eftersom en helt 

renodlad uppbyggnads- eller nedbrytningsmetod är svår att genomföra. (Kullvén, 2009) 

 Den andra fasen i budgetarbetet är budgetuppföljningen. Det viktigaste syftet med 

uppföljningen är att analysera avvikelser, det vill säga att ta reda på varför utfallet inte 

överensstämmer med budgeten. Det andra syftet med budgetuppföljning är att finna en 

ansvarig för avvikelsen. Även ett eventuellt belöningssystem baseras på budgetuppföljningen. 

Budgetuppföljningen skapar dessutom en dialog inom företaget samt en möjlighet att lära 

inför framtida budgetar. (Kullvén, 2009) 

 Budgetanalys utförs enligt Kullvén (2009) för att ta reda på hur budgetarbetet kan göras 

bättre inför kommande år.  

 Den sista fasen i budgetprocessen är budgetanvändandet. Detta sker genom att sprida 

informationen så att medarbetarna arbetar mot rätt mål. Budgeten kan även vara ett underlag 

för beslut. (Kullvén, 2009) 

3.2.2 Budgetens syften 

Budgeten anses fylla ett antal syften i företagets ekonomistyrning och nedanstående 

uppdelning är hämtade från Budget och budgetering av Kullvén (2009). Beskrivning av 

respektive syfte har dessutom kompletterats med andra författares syn på desamma. 

 
 

Figur 2: Uppdelning av budgetens syften (Bearbetning utifrån Kullvén, 2009 s. 25)   
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3.2.3 Planering 

Budgeteringens syfte är bland annat att planera verksamheten inför kommande perioder. 

Budgeten har sin utgångspunkt i företagets strategier och konkretiserar det som ska göras 

under kommande perioder för att uppnå de strategiska målen. (Ax, Johansson & Kullvén, 

2010) 

 Planering beskrivs av Greve (1996) som att i förväg bedöma vad som kan tänkas inträffa 

och anpassa sig efter det. Det kan handla om att planera kommande perioders inköp, för-

säljning eller tillverkning och dessa planer räknas sedan om till finansiella flöden (Greve, 

1996). Kullvén (2009) skriver att budgeten även visar vilka behov av finansiella resurser som 

finns och när.  

 Det finns flera skäl till att företag ägnar sig åt planering och exempel på detta är att 

företag vill öka sin effektivitet eller att de vill undvika risker. Ett företags budget kan visa om 

de kommer att hamna i en allvarlig finansiell kris under kommande perioder. Genom att före-

tagsledningen varnas om krisen kan de vidta åtgärder för att undvika den. Lösningar kan vara 

att låna, sälja anläggningstillgångar eller avveckla en del av verksamheten. Oavsett vilket 

alternativ företagsledningen väljer har de fler tillgängliga alternativ än om de varit tvungna att 

angripa problemet i samband med att det uppstår. (Greve, 2009) 

 Bergstrand (2003) skriver att budgeteringen ger en plan för hela företagets verksamhet 

och detta gör att företagsledningen får överblick och kan avgöra om verksamhetens inriktning 

är den rätta. 

3.2.3.1 Samordning 

Med hjälp av budgetering kan olika funktioner inom företaget samordnas, enligt Greve 

(1996). Begreppet samordning definieras av Ax, Johansson och Kullvén (2010) som att 

enheterna inom ett företag arbetar mot samma mål. Detta möjliggörs genom att olika 

delbudgetar jämförs med varandra då detta synliggör eventuella felaktigheter mellan dessa 

(Ax, Johansson & Kullvén 2010). När verksamhetens olika delar får kännedom om varandras 

planer kan de anpassa sig efter detta. Värdet av samordning är störst när det råder ett starkt 

beroendeförhållande mellan de olika enheterna inom företaget. (Kullvén, 2009.) 

3.2.3.2 Resursallokering 

Resursallokering definieras som hur resurser fördelas i verksamheten. Ofta samlas önskemål 

om resursfördelning in under budgetprocessen. Sedan förs diskussion om vilka investeringar 

som bör ha högst prioritet och vilka som ger hela företaget störst nytta. (Kullvén, 2009) 

 Resurserna ska fördelas inom företaget så att de ger högsta möjliga måluppfyllelse. I 

praktiken är det svårt att göra avvägningar mellan kort- och långsiktiga investeringar. Resurs-

allokeringen fungerar ofta som en restriktion som innebär begränsningar att snabbt anpassa 

sig till nya förutsättningar. (Greve, 1996) 

 Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2010) kan olika verksamheter inom företaget prio-

riteras i relation till varandra genom resursallokering. I vissa speciella situationer är det extra 

viktigt att betona behovet av prioritering och resursfördelning. Detta gäller framförallt om 

företaget befinner sig i en period med ansträngd ekonomi. (Bergstrand, 2003) 
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3.2.3.3 Dimensionering 

Med hjälp av budgeten ges företaget möjlighet att anpassa sin kapacitet till den efterfrågan 

som kan anses rimlig för kommande perioder. Budgeteringen är ett arbetssätt som möjliggör 

att olika delar av verksamheten vägs mot varandra utifrån resursutnyttjande. Budgeten gör det 

möjligt för exempelvis inköpsavdelningen att få en uppfattning om andra avdelningars 

materialbehov och utifrån detta bedöma vilka insatser som behövs för att möta deras 

efterfrågan. (Kullvén, 2009.) Med olika former av budget kan företaget dimensionera sin 

verksamhet och på så vis minimera uppkomsten av överkapacitet. (Ax, Johansson & Kullvén, 

2010) 

3.2.3.4 Ansvarsfördelning 

Budgeten beskriver kostnader och intäkter för olika avdelningar inom företaget. Budgeten kan 

naturligt användas som ett instrument för delegering och fördelning av ansvar. Om det är 

tydligt vem som har ansvaret är det även tydligt vem som ska förklara eventuella avvikelser. 

Detta ökar drivkraften att undvika ogynnsamma diskrepanser. (Bergstrand, 2003) 

 Budgeten fungerar som ett verktyg för decentralisering genom att operativa beslut flyttas 

nedåt i organisationen, enligt Greve (1996). Bergstrand och Olve (1996) skriver att handlings-

friheten inom vissa uppsatta ramar möjliggör snabbare beslut utan behov av omfattande 

kontakter. 

3.2.3.5 Uppföljning 

Kullvén (2009) beskriver fyra syften med budgetuppföljning. Det viktigaste syftet är att 

analysera avvikelserna i utfallet gentemot budgeten. Han skriver även att budgetuppföljningen 

skapar ett positivt lärande genom att både positiva och negativa avvikelser upptäcks i 

budgetuppföljningen och därigenom kan erfarenheten användas i framtiden. Det andra syftet 

är ansvar vilket innebär att någon ska vara ansvarig för den avvikelse som uppstått och vidta 

åtgärder för att eliminera problemet. Budgetuppföljningen kan även fungera som grund för ett 

eventuellt belöningssystem. Det sista syftet är att skapa en dialog inom företaget. 

Diskussioner om utfallet kan då resultera i att problemen från tidigare år utmynnar i att 

kommande budgetar får en högre träffsäkerhet.  (Kullvén, 2009). 

 Ax, Johansson och Kullvén (2010) begränsar sig till att syftet med budgetuppföljning är 

att jämföra utfallet med budget och även kunna använda resultatet av budgetuppföljningen för 

att kunna göra kommande budgetar mer säkra. 

3.2.3.6 Kommunikation 

Det finns två olika former av kommunikation i samband med budgetprocessen. Dels den 

mellan över- och underordnade när ansvarsfördelningen klargörs och dels den mellan olika 

delar inom organisationen när arbetsuppgifter samordnas. Budgeten ger företagsledningen 

möjlighet att förankra strategiska mål i organisationen samt få information om den operativa 

verksamheten i företaget. (Greve, 1996) 

 Bergstrand och Olve (1996) skriver att företagsledare ofta framhåller budgetprocessen 

som betydelsefull eftersom den skapar kontaktytor mellan medarbetarna. Budgetprocessen är 

enligt Kullvén (2009) ett bra tillfälle att framföra idéer och tankar om förbättringar. Dessa 

frågor kan visserligen diskuteras löpande under året, men budgetprocessen ger medarbetarna 

ett verktyg för dessa frågor enligt Kullvén (2009).  
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3.2.3.7 Medvetenhet 

Ett av syftena med budgetering är att skapa medvetenhet om vad som är viktigt för företagets 

framgång. Budgeteringen kan även ge medarbetarna inom olika delar av företaget ökad 

kunskap om vad de övriga avdelningarnas verksamhet går ut på. På så vis kan de nå insikt om 

hur det de gör kommer till nytta för andra medarbetare på företaget. (Kullvén, 2009) 

 Insynen i öviga delar av organisationen ger en bild av helheten och detta ökar förståelsen 

för sambanden mellan verksamhet och ekonomi. Dessutom får de som är involverade i det 

konkreta budgetarbetet en värdefull inblick i organisationens primärverksamhet, vilket kan 

vara till stor nytta i andra sammanhang. (Ax, Johansson & Kullvén, 2010.) Greve (1996) 

skriver att det konkreta budgetarbetet leder till reflektioner över ekonomiska samband. 

3.2.3.8 Målsättning 

Budgeten skapar målsättningen för de olika verksamheterna under de kommande perioderna. 

Genom budgeten får resultatenheterna klara direktiv om vad som förväntas av dem och på så 

vis kan organisationen decentraliseras. Besluten kan tas av de som kan verksamheten och 

företagsledningen behöver inte utöva detaljstyrning. (Ax, Johansson & Kullvén, 2010) 

 Målsättningen måste betraktas som ett ömsesidigt åtagande. Den budgetansvarige för-

väntas fullgöra vissa prestationer men behöver tilldelas tillräckliga resurser och befogenheter. 

(Greve 1996) 

 Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2010) kan företaget ta fram mål på vilken organi-

satorisk nivå som helst och dessa kan sedan följas upp genom jämförelser mellan budget och 

verkligt utfall. Kullvén (2009) skriver att oavsett om målsättningen sker på enhets- eller 

individnivå skapar den ett underlag för decentralisering av verksamheten. 

3.2.3.9  Motivation 

Budgetprocessen måste utformas så att den budgetansvarige får möjlighet att påverka 

budgetens innehåll. Det är även av mycket stort värde att målen sätts på en sådan nivå att de 

upplevs som utmanande. (Greve, 2009.) När budgetansvariga får delta i budgetprocessen 

antas de anstränga sig ytterligare för att nå de uppsatta målen. Det är därför viktigt att 

medarbetarna får delta i budgetprocessen. (Ax, Johansson & Kullvén, 2010.) Flertalet 

medarbetare uppskattar att mäta sina prestationer mot ett uttalat mål. Genom budgeteringen 

får medarbetarna sådana mål och på så vis ökas motivationen. (Bergstrand, 2003) 

3.2.3.10  Incitament 

Många företag använder budgeten som underlag för sitt belöningssystem och utifrån 

budgetmålen utvärderas utfallet. Om en medarbetare har åstadkommit bättre resultat än 

budgetmålet erhåller denne en belöning. (Kullvén, 2009) 

 Det har enligt Bergstrand (2003) blivit allt vanligare i svenska företag med belönings-

system kopplade till prestationer som bidrar till att det budgeterade resultatet överträffas. 

Detta tillskriver han till viss del ökade ekonomiska krav på företagen. Ax, Johansson och 

Kullvén (2010) skriver att det i många företag finns interna regler som anger hur stor 

avvikelse det ska vara från budgetmålet för att bonus ska utbetalas.  
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3.3 Budgetlös styrning  
Nedan presenteras två alternativ till budget.  

3.3.1 BLÖS – Budgetlösa system 

1994 gav Jan Wallander, tidigare VD och styrelseordförande i Svenska Handelsbanken ut 

boken Budgeten – ett onödigt ont. I boken beskrivs hur han under sin tid som VD genomförde 

en förändring av företagets ekonomistyrning. Enligt Wallander är budget ett tidskrävande 

arbete som inte ger avkastning som motsvarar insatsen. (Wallander, 1995) 

 Wallander har arbetat fram ett eget koncept som han kallar BLÖS - budgetlösa system. I 

ett budgetlöst system pågår planeringen ständigt, medan det i den traditionella budget-

processen begränsas till en viss tid på året. Detta medför att även uppföljningen sker 

kontinuerligt, medan det med traditionell budgetering sker vid räkenskapsårets slut. 

(Wallander, 1995) 

 Wallander rekommenderar en uppdelning av företaget i så kallade ”profit centers”. Dessa 

ska inom företaget kunna jämföras både med varandra men även mot tidigare år. Enligt 

Wallander är det viktigare att jämföra sig mot varandra och tidigare år än att fokusera på hur 

företaget ligger till mot årsprognosen. Det handlar om att skapa en känsla av konkurrens 

mellan företagets olika ”profit centers” för att på så vis fokusera på faktiska resultat. Under 

tider av osäkerhet är det enligt Wallander en fördel att kunna jämföra sig med relativa mål 

både internt och externt. Uppföljning och rapportering ska enligt Wallander ske snabbt, 

detaljerat och ofta. Dessutom ska alla investeringsbeslut kunna fattas fortlöpande. (Wallander, 

1995) 

 Det finns ingen risk med att avskaffa budgeteringen. Medarbetarna kommer att fortsätta 

arbeta som tidigare och enligt Wallander (1999) kommer ingenting att hända förutom att en 

lättnadens suck kommer att höras från alla som nu kan koncentrera sig på att producera och 

sälja produkten. Det kommer även att innebära en ekonomisk besparing eftersom mindre tid 

kommer att ägnas åt att sitta i möten och diskutera budget. (Wallander, 1999) 

 Wallanders arbetssätt lämpar sig främst för de organisationer som liknar Svenska 

Handelsbanken. Handelsbankens organisation är starkt decentraliserad och består av ett antal 

relativt likartade delar som lätt går att jämföra med varandra. (Lindvall, 2011) 

3.3.2 Istället för budget 

Jeremy Hope och Robin Fraser bedriver forskning och utbildning kring frågor som rör 

budgetlös styrning. De är frontfigurerna i BBRT (Beyond Budget Round Table), en 

organisation som arbetar för ett arbetssätt bortom budget. Organisationen bildades 1997 som 

en reaktion på det växande missnöjet med traditionell budget. Medlemmarna, som även 

finansierar organisationens forskning, kommer till största delen från Europa, Sydafrika och 

USA. Syftet med organisationen är att dela information och erfarenheter. Detta sker genom att 

ta reda på hur företag har ersatt budgeteringen och undersöka om detta arbetssätt är annor-

lunda och bättre. Visionen var att hitta styrmekanismer som kan ersätta budgetering och bidra 

till att göra organisationer mer anpassningsbara till den föränderliga omvärlden. Den gamla 

styrningen med budget uppmuntrade inte eget tänkande. En ny sammanhållen styrmodell som 

bygger på ledningens tillit utformades. Ledningen måste lita på att de anställda kan fatta egna 

värdeskapande beslut som ökar företagets resultat. (www.bbrt.org) 

http://www.bbrt.org/
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 Hope och Fraser skrev 2004 boken I stället för budget. Boken är ett resultat av en studie 

genomförd på ett antal företag som arbetar budgetlöst. Boken innehåller en uppsättning altern-

ativa verktyg för ekonomistyrning utan budget. Genom att eliminera det fasta prestations-

kontraktet som budgeten innebär och ersätta det med ett utvecklingskontrakt kan organi-

sationen bli mycket effektivare enligt Hope och Fraser (2004).  

3.3.2.1 Principer för anpassningsbara processer 

Det finns enligt Hope och Fraser (2004) sex nyckelprinciper som en organisation ska ta till sig 

om de har för avsikt att styra utan årlig budget. Rubrikerna är direkt hämtade ur boken Istället 

för budget av Hope och Fraser (s. 97 ff) medan innehållet är bearbetat. I nedanstående figur 

återfinns samtliga sex principer. 

 

Figur 3: Principer som möjliggör en kontinuerligt anpassningsbar process 

(Bearbetning utifrån Hope och Fraser 2004, s. 99) 

 

Princip 1: Sätt ambitiösa mål med sikte på relativ förbättring 

Gruppen ska själva sätta sina mål grundade på deras högsta förväntningar. Målen kan sättas 

internt i jämförelse med andra likartade grupper. Ett annat alternativ är att sätta upp mål som 

jämförs mot konkurrerande företag på marknaden. Det kan handla om det bästa eller ett lik-

värdigt företag. Det är dock viktigt att målen inte ses som fasta utan något att sträva mot.  

 

Princip 2: Basera utvärdering och belöning på relativ förbättring mätt i efterhand 

Knyt inte belöningssystemet till fasta i förväg uppställda mål utan basera belöningarna på 

gruppens relativa framgång. En väsentlig fråga att ställa sig är om prestationen är så bra som 

den kunnat vara utifrån de vinstgivande möjligheter som förekommit under perioden. Det går 

även att välja att jämföra sin prestation under perioden med vad konkurrenterna åstadkommit 

under samma period.  
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Princip 3: Gör åtgärdsplanering till en kontinuerlig och fullständig process 

När fokus på speciella datum släpps blir cheferna mer uppmärksamma på förändringar som 

sker i omvärlden samt på att möta tänkbara scenarier. En av de viktigaste fördelarna med att 

styra utan fastlåst plan eller budget är att cheferna kan fokusera på att möta händelser i om-

världen och på så vis skapa värde för kunder och ägare.  

 

Princip 4: Gör begärda resurser tillgängliga 

Det är viktigt med ekonomiska nyckeltal som anger ramarna inom vilka verksamheten ska 

agera. Dessa kan till viss del liknas vid en budget, men inom dessa tal har cheferna stor 

handlingsfrihet vad gäller hur resurserna ska användas. En organisation kan med fördel 

upprätta en inre marknad så att resurser görs tillgängliga när behov uppstår. Detta möjliggör 

en kontinuerlig anpassning av resurserna utifrån kundernas behov. Det är även viktigt att 

beslutsgången vid betydelsefulla projekt är snabb så att ansökningar kan behandlas vid behov. 

Befogenheten att fatta beslut gällande mindre kostsamma projekt bör delegeras.  

 

Princip 5: Samordna företagsomfattande åtgärder i överensstämmelse med aktuell 

kundefterfrågan 

När företaget arbetar utan budget gäller det att anpassa kapaciteten till kundernas efterfrågan. 

Den vanligt förekommande produktionen mot lager ersätts med att skräddarsy kundanpassade 

lösningar, vilket leder till nöjdare kunder och mindre slöseri. I den traditionella budget-

modellen läggs kapaciteten fast på förhand, medan vid den budgetlösa styrningen anpassas 

kapaciteten efter förändringar på marknaden. Det är dock viktigt att hålla koll på de utgifter 

som uppstår vid kundanpassad produktion.  

 

Princip 6: Basera kontroller på effektiv ledning och på en uppsättning relativa indikatorer 

Det är viktigt att företaget har kontroller på flera nivåer och att inte chefen ingriper förrän det 

är absolut nödvändigt. Ledningen har till uppgift att utforma strategiska riktlinjer, 

referensnivåer och värderingar som de anställda ska följa. Relevant ekonomisk information 

ska finnas lätt tillgänglig. Denna information kan även kopplas till rullande prognoser för att 

visa på en eventuell trend. Företaget kan genom att utforma nyckeltal mäta dess relativa 

prestation. Nyckeltal kan även användas som en kontrollfunktion i stället för årlig avstämning 

mot uppsatta statiska mål. Väl utformade nyckeltal ger en indikation på om det är nödvändigt 

att vidta åtgärder. De kan även användas till att rangordna de olika enheternas prestationer och 

synliggöra dem för ledningen. 

3.3.2.2 Principer för radikal decentralisering 

Hope och Fraser (2004, s 183) säger att ”effektiv delegering av befogenheter är produkten av 

frihet multiplicerad med kunskap”. Oavsett hur mycket frihet en ledare ger sina anställda 

leder det inte till en framgångsrik decentralisering om erforderlig kunskap hos de anställda 

saknas. Efter genomförd studie av ett antal företag framkom sex principer som en företags-

ledare måste följa för att framgångsrikt decentralisera. Rubrikerna är direkt hämtade ur boken 

”Istället för budget” av Hope och Fraser (s.183 ff) medan innehållet är bearbetat. I 

nedanstående figur återfinns samtliga sex principer. 
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Figur 4: Principer som möjliggör radikal decentralisering 

(Bearbetning utifrån Hope och Fraser 2004, s. 184) 

 

Princip 1: Sörj för en ledningsstruktur baserad på klara principer och gränser 

Ledningen bör ge klara riktlinjer för de decentraliserade enheternas befogenheter. Ledarskapet 

bör även präglas av tillit och förtroende. 

 

Princip 2: Skapa ett högprestationsklimat baserat på relativ framgång 

Ersätt det fasta prestationskontraktet med relativa mål och mät på så vis prestationer i för-

hållande till konkurrenter. Genom benchmarking mellan interna enheter uppmuntras en-

heterna till att prestera, men genom att tydligt avgränsa de olika enheternas regioner kan kon-

kurrens mellan enheterna undvikas. 

 

Princip 3: Ge de anställda frihet att fatta beslut lokalt som är i överensstämmelse med 

ledningsprinciperna och organisationens mål 

Företagsledningen bör engagera samtliga medarbetare i arbetet med att konkretisera de strate-

giska målen. Medarbetarna får på så vis kännedom om företagets strategiska mål och vet 

därför inom vilka ramar de kan fatta egna beslut.  

 

Princip 4: Lägg ansvaret för värdeskapande beslut på frontlinjens grupper  

Skapa många små kundorienterade resultatenheter och se till att rekrytera personer som 

anammar organisationsstrukturen där beslut fattas lokalt.  
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Princip 5: Gör de anställda ansvariga för kundresultaten 

Ge resultatenheter möjlighet att anpassa sig efter kundernas önskemål genom frihet att 

exempelvis sätta priser. De är dock ansvariga för sin prestation och sitt resultat. För att uppnå 

bästa möjliga resultat ska anställda uppmuntras att dela med sig av sin erfarenhet. Genom att 

delegera värdeskapande beslut till den operativa verksamheten underlättas anpassning till 

förändringar i omvärlden.  

 

Princip 6: Stöd öppna och etiska informationssystem som ger ”en sanning” för hela 

organisationen 

Skapa ett informationssystem som är öppet och snabbt. Dessutom ska både bra och dålig 

information distribueras omgående.   

3.4 Komplement till budget 
Nedan presenteras några komplement till budget. 

3.4.1 Rullande prognoser 

Rullande prognoser kan användas för att komplettera den fasta budgeten. Den fasta budgeten 

förblir jämförelseobjekt för hela året, men utfallet jämförs mot prognosen. Årsbudgeten ses 

som en fastställd norm för hur verksamheten är tänkt att utveckla sig under året. (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2010) 

 Fördelarna med rullande prognoser är förutom de ständigt aktuella uppgifterna att 

företaget slipper den långa och dyra budgetprocessen. Dessutom har företaget möjlighet att 

snabbare anpassa sig till förändringar i omvärlden samt att bryta de gamla låsningar som ofta 

finns mellan budget, organisation och beslut.(Bergstrand, 2003.) Genom att använda rullande 

prognoser, kan företagen snabbare reagera på förändrade marknadsvillkor (de Waal, 2005).  

3.4.2 Benchmarking 

Benchmarking är ett arbetssätt där företagets verksamhet jämförs med andra företag eller 

inom det egna företaget. Syftet med benchmarking är att inspireras och lära av andra för att på 

så vis förbättra den egna verksamheten. (Ax, Johansson & Kullvén, 2010) 

 Det är vanligt att företaget ser benchmarking endast som ett verktyg för utvärdering för 

att jämföra hur bra verksamheten är i förhållande till andra. Verktyget blir relativt 

verkningslöst om det inte samtidigt finns en strävan mot förbättring. Dessutom är det viktigt 

att benchmarking inte ses som en fristående aktivitet utan som en viktig del i det övriga 

kvalitets- och förbättringsarbetet inom företaget. (Andersen & Pettersen, 1997) 

 Intern benchmarking innebär en jämförelse mellan olika enheter inom samma organi-

sation, främst inom större koncerner. (Andersen & Pettersen, 1997) 

 Fördelarna med intern benchmarking är att det är enkelt att få fram information och att 

informationen är ickekonfidentiell och har hög tillförlitlighet. Dessutom är intern bench-

marking mindre resurskrävande än extern. Det finns dock nackdelar med intern bench-

marking. Dessa är främst att konflikter och konkurrens riskerar att uppstå inom företaget. 

Dessutom är det inte alls säkert att de som är bäst internt är konkurrenskraftiga externt. (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2010) 
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 Benchmarking har fått stor betydelse för decentraliserade företag bestående av enheter 

med lågt beroendeförhållande. Företaget kan jämföra olika delar av organisationen och 

därigenom finna ett vinnande arbetssätt. (Lindvall, 2011) 

 Den interna konkurrensen kan medföra att kunskap från andra delar av organisationen 

förkastas eftersom det utgör ett hot mot den egna enhetens status att medge att andra har något 

att lära ut. Det är viktigt att ledningen inser problemet och använder sin makt att få enheter att 

informera och lära av varandra för att tillsammans öka totalresultatet. Ett sätt för att förstärka 

den gemensamma identiteten inom organisationen är att framhäva yttre hot och fiender. 

(Pfeffer & Sutton, 2001) 

 Övergången från budget till budgetlös styrning har flyttat fokus från att nå budgetmålen 

till att vara bäst. Benchmarking skapar en konkurrens mellan enheterna och ökar transpa-

rensen. Risken för suboptimering kan minskas genom att även använda extern benchmarking. 

(Østergren & Stensåker, 2011)  

3.4.3 Nyckeltal 

Nyckeltal används för att jämföra aktuellt utfall med tidigare års utfall, samt för att jämföra 

företag med varandra. (Smith, 1997) 

 Nyckeltal är ett tal som ska beskriva något i förhållande till något annat, exempelvis antal 

sjukdagar per anställd. Genom att dela det tal som är av intresse (exempelvis resultatet) med 

ett jämförelsetal (exempelvis Eget Kapital) erhålls ett nyckeltal som ska beskriva förhållandet 

mellan dessa tal. Nyckeltalet kan inte beskriva hela den komplicerade verkligheten utan är en 

förenkling av densamma. Förenklingar kan dock skapa frustration eftersom nyckeltalen är 

grund för många beslut, men ändå inte tar hänsyn till helhetsbilden. Dock skapar dessa 

förenklade nyckeltal ett underlag för vidare diskussioner. (Catasús, Gröjer, Högbert & Johrén, 

2008) 

3.5 Kritik till budgetlös styrning 
De nackdelar som finns med att ersätta budgeten med rullande prognoser är främst att det blir 

svårare för företagsledningen att fördela ansvaret. Det finns dessutom inget fast mål att arbeta 

mot, men det saknar avgörande betydelse eftersom det ändå sällan stämmer vid den årliga 

budgetuppföljningen. Företaget gör ingen tidsbesparing beträffande planeringsarbetet när de 

övergår från budget till rullande prognoser utan den största skillnaden ligger i att tiden är 

utspridd över året och bättre anpassad till verksamhetens behov istället för att vara låst till 

fasta rutiner i budgetprocessen.(Bergstrand, 2003) 

 Nyckeltal bygger på en förenklad bild av verkligheten som kan skapa frustration eftersom 

de inte tar hänsyn till helhetsbilden (Catasús, Gröjer, Högbert & Johrén, 2008). 

 I och med att budgeten överges uppstår fyra interaktionsmönster. Till att börja med leder 

budgetlös styrning till mer horisontell samordning, eftersom cheferna längre ned i 

organisationen har mer kontakt med varandra. När budgetprocessen för resursallokering 

försvinner minskar den vertikala samordningen. Controllern får i och med budgetlös styrning 

mer makt. Slutligen har makten flyttats uppåt i organisationen eftersom målen sätts mer 

centralt. Det som decentraliserats är besluten för hur de olika enheterna ska nå de centralt 

satta målen. (Østergren & Stensåker, 2011) 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår empiriska studie.  

4.1 Ahlsell 
Ahlsell är ett grossistföretag med verksamhet inom Norden, Baltikum och Ryssland med cirka 

4 300 anställda. (www.ahlsell.se) 

4.1.1 Resultat av intervju Ahlsell 

Gunnar Haglund är CFO (Chief Financial Officer) och vice VD på Ahlsell. Han har arbetat 

inom koncernen sedan 1986 och blev ekonomichef för hela koncernen 1989. 

 Ahlsells organisation är både decentraliserad och centraliserad. Butikerna är decentra-

liserade och de sätter själva priser och villkor till sina kunder. Dessutom är varje kund knuten 

till en specifik butik och behåller den anknytningen även om de handlar på annan ort inom 

Ahlsell. Funktioner som logistik, inköp, IT-avdelning och administration är centraliserade. 

 Processen att avskaffa traditionell budget påbörjades 1996 efter att dåvarande moderbolag 

övergick till rullande prognoser och inte ville få in årsbudget från dotterbolagen. Detta 

tillsammans med att Gunnar Haglund hade läst boken ”Budgeten - ett onödigt ont” av Jan 

Wallander, resulterade i att Ahlsell utvecklade ett budgetlöst system. Ahlsell har numera 

frångått samtliga former av traditionell budget och detta har haft flera positiva effekter. Det 

har inneburit tidsbesparing och dessutom har de blivit mer vaksamma. De har numera bättre 

möjligheter att reagera på händelser som påverkar verksamheten. Med ett budgetlöst system 

är genomgångarna behovsbaserade och mer händelsestyrda medan det med traditionell budget 

är almanackan som styr. De negativa effekterna som det budgetlösa systemet möjligen har är 

att den enskilda individen kan uppleva en känsla av otrygghet. Enligt Gunnar Haglund är det 

främst de individer som är vana vid budgetstyrd verksamhet som upplever denna känsla av 

osäkerhet 

 Anledningen till att Ahlsell kan arbeta budgetlöst är att de har en decentraliserad 

organisation och att de 200 fristående enheterna inom Ahlsell har resultatansvar. Det är 

dessutom viktigt att de har tydliga ramar för sin befogenhet. Enligt Gunnar Haglund krävs det 

ett bra system där information ska finnas tillgänglig för de olika resultatenheterna så att de 

själva kan tolka den. Detta möjliggörs av att Ahlsells informationssystem är enkelt och 

omfattande, men även genom att personalen utbildas för att få den kunskap som behövs.  

 Ahlsells planering sker främst på strategisk nivå. Ledningen förmedlar företagets 

inriktning till resultatenheterna. Direktiv lämnas från ledningen vid behov för att anpassa sig 

till nya förutsättningar. Planeringen hos Ahlsell är inte lika detaljrik som hos ett företag med 

traditionell budget, utan lämnar större utrymme för resultatenheterna att fatta egna beslut.   

 Vid prognostisering används tidigare perioders utfall och dessutom tas hänsyn till externa 

prognoser inom exempelvis byggbranschen, BNP och ränteutveckling. Den marknad Ahlsell 

riktar sig till har vissa säsongsvariationer men är i övrigt stabil. Prognoser görs på 

ledningsnivå några gånger om året utifrån behov och i systemet läggs olika parametrar såsom 

löneutveckling och konjunkturer in. Fördelen med detta är enligt Gunnar Haglund att 

prognoserna inte innehåller någon taktik. Prognosen speglar det som företaget antar kommer 

hända i framtiden och baseras på tidigare utfall.  

http://www.ahlsell.se/
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 För att konkretisera de strategiska målen skickar företagsledningen ut prioriteringar till 

varje resultatenhet. Varje resultatenhet ska med hjälp av dessa prioriteringar göra en 

verksamhetsplan en gång per år. Denna verksamhetsplan konkretiseras till en aktivitetslista. 

Verksamhetsplanen och aktivitetslistan har som syfte att förbättra resultatet, men behöver inte 

redovisas för ledningen. Enligt Gunnar Haglund skapar denna delaktighet motivation hos de 

anställda på Ahlsell. 

 Helhetsbilden av verksamheten får företagsledningen genom att titta på verkligheten via 

utfall från de olika resultatenheterna. Dessutom förs information vidare från avdelningsmöten 

via möten på regionnivå uppåt i organisationen. 

 Samordningen inom Ahlsell sker genom deras informationssystem. Den som behöver 

informationen söker själv upp den i systemet och får bilda sig en egen uppfattning. Nyckeltal 

och andra parametrar signalerar om någon enhet avviker från gällande gränser. På Ahlsell 

råder enligt Gunnar Haglund en hjälpsam kultur och för att undvika suboptimering har 

resultatenheterna erfarenhetsutbyte regelbundet. Eftersom det är tydliga ansvarsområden 

förlorar enheten inget på att dela med sig utan genom att stödja en annan enhet ökar hela 

företagets resultat. Dessutom är enhetscheferna bonuslön utformad så att bonus utbetalas dels 

för sin egen enhets resultat, men även för regionens. Detta medför att den ansvarige tjänar på 

att dela med sig och på så vis lyfta hela regionen och därmed öka sin egen bonus. 

Samordningen på Ahlsell underlättas av att bolaget är segmenterat. Varje resultatenhet ingår 

tillsammans med ett antal andra enheter i en region. Informationssystemet på Ahlsell är 

tillgängligt för alla medarbetare, vilket möjliggör att enheter som går sämre kan ta del av de 

bättre enheternas resultat.   

 Resurserna fördelas i förhållande till resultatenheternas intäkter. Omkostnader för centra-

liserade funktioner fördelas inte på resultatenheterna utan varje funktion bär sina kostnader. 

Större investeringar sker genom äskanden och är behovsbaserade. Antalet anställda i de olika 

resultatenheterna anpassas till bruttovinst per lönekrona. Detta nyckeltal visar relationen 

mellan vinst och personalkostnad och en för låg kvot innebär att det är för många anställda.  

 Ahlsell använder sig av relativa måltal. Genom benchmarking jämför ledningen de olika 

enheterna inom samma segment med varandra. Jämförelsen sker en gång per månad utifrån 

nyckeltal och resulterar i rankinglistor som publiceras på intranätet. 

 Längre ner i organisationen sker uppföljning vid behov. Regioncheferna styr själva hur 

ofta de vill göra sina uppföljningar. De följer upp resultaten på de olika enheterna inom 

regionen och har till uppgift att reagera vid avvikelser. Då är det viktigt att förstå varför 

avvikelsen uppstått för att kunna åtgärda den. Gunnar Haglund säger att detta arbetssätt är 

snabbare än det de hade med traditionell budget och att tidsåtgången fördelas jämnare över 

året. 

 Ahlsell har ett bonussystem som belönar resultatansvariga chefer. Utöver sin egen enhets 

prestation grundas även bonusen på regionens resultat. Målen att arbeta efter är relativa och 

anpassade efter exempelvis konjunktur. Under lågkonjunktur kan målet vara att bibehålla 

förra årets resultat medan det under högkonjunktur kan vara att öka vinsten med exempelvis 

15 procent. 

 En stor del av kommunikationen från ledningen ner till den operativa verksamheten sker 

via intranätet. Dessutom finns samtliga enheters resultat och annan ekonomisk information 

tillgängliga på informationssystemet. Medarbetarna har möjlighet att framföra sina idéer och 
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synpunkter på möten av olika slag och ett exempel på detta är projekt som berör flera delar av 

organisationen. Kommunikation horisontellt i organisationen sker genom regelbundna möten. 

För att skapa medvetenhet om andra delar av organisationen utbildas samtliga nyanställda om 

Ahlsell. Utöver detta finns intranätet samt datasystemet som möjliggör en helhetssyn på 

företaget.  

4.2 Ikea 
Ikea-varuhusen ingår i Ikea-koncernen. Ikea fanns 2009 i 25 länder och hade samma år totalt 

123 000 anställda.  Det varuhus vi besökte har cirka 400 anställda. (www.ikea.se)  

4.2.1 Resultat av intervju Ikea 

Då vår respondent på Ikea uttryckt önskemål om att vara anonym kommer vi fortsättningsvis 

att benämna denne som respondenten. Respondenten har arbetat inom Ikea i cirka 20 år och är 

numera finanschef på det varuhus vi besökte. 

 Ikea har en organisation som är både decentraliserad och centraliserad. Ikea-varuhusen 

ligger under Ikea Svenska Försäljnings AB. Det finns 17 varuhus i Sverige och alla har eget 

resultatansvar. Varuhusen är att benämna som självständiga enheter. Ikea Svenska försäljnings 

AB utövar dock en strikt styrning över varuhusen och deras verksamhet. Varje medlem i 

ledningsgruppen har en person med motsvarande befattning inom Ikea Svenska Försäljnings 

AB som sin chef. De rapporterar även till varuhuschefen. Varje varuhus har en ledningsgrupp 

där varje medlem är ansvarig för en eller flera avdelningar på varuhuset.  

 Inom Ikea Svenska Försäljnings AB finns centraliserade stödfunktioner till Ikea-

varuhusen. Där återfinns bland annat redovisning, fakturahantering, datasupport samt Human 

Resources. Kostnaderna för dessa funktioner fördelas på de olika varuhusen.  

 Ikea övergav i början på 1990-talet den traditionella budgeten. För Ikea innebär detta att 

de har övergått till en mindre detaljerad fördelning av resurser. De har dessutom gått från 

absoluta tal till relativa nyckeltal. Arbetet är fortfarande uppbyggt kring budgetåret, som på 

Ikea löper mellan första september och sista augusti. Förutsättningarna för att Ikea ska kunna 

arbeta budgetlöst är att deras organisation är decentraliserad samt att de med hjälp av 

nyckeltal kan jämföra varuhusen mot varandra.   

 Varuhuset och restaurangen gör prognoser varje månad. Dessa prognoser baseras på det 

ackumulerade utfallet samt aktuella kampanjer och hänsyn tas även till omvärldsbedömningar. 

Varje varuhus erhåller under vårvintern en affärsplan som visar det aktuella årets riktning. En 

genomgång sker sedan på respektive varuhus för att anpassa affärsplanen till deras specifika 

förutsättningar och behov.  

 Samordningen inom respektive varuhus sker främst genom möten. Bland annat har de 

möten inom varje avdelning och den avdelningsansvarige har möten med andra 

avdelningsansvariga. Respondenten säger att det är viktigt med en bra mötesstruktur vilket 

gör att informationen når ut till berörda. De regelbundna mötena kompletteras med ett 

informationsblad som skickas ut till personalen varje vecka. Vidare säger respondenten att 

kulturen på Ikea är sådan att samtliga medarbetare har möjlighet att när som helst vända sig 

till sin chef eller någon i ledningsgruppen för att framföra idéer och synpunkter.  

 Inom varuhuset är beroendeförhållandet mellan avdelningarna stort då de arbetar mot ett 

gemensamt mål. Beroendeförhållandet till andra varuhus är däremot näst intill obefintligt. Här 

http://www.ikea.se/
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sker en jämförelse mellan varuhusen som ligger till grund för bonussystemet. Enligt 

respondenten föreligger dock ingen risk för suboptimering då företagskulturen är sådan att 

alla ska hjälpas åt.  Det förekommer möten på ledningsgruppsnivå där syftet är att dela med 

sig av både bra och dåliga erfarenheter.  

 Resurser fördelas ut på respektive avdelning i förhållande till dess andel av omsättningen. 

Ledningsgruppen styr resursfördelningen i syfte att nå högsta möjliga måluppfyllelse. 

Fördelningen varierar beroende på exempelvis aktuella kampanjer.  

 Det övergripande måltalet utgår från försäljning. Utöver detta övergripande nyckeltal 

finns ett stort antal andra mål som bland annat bruttomarginal, produktivitet per timme och 

volymproduktivitet. Ikea strävar efter att öka antalet nyckeltal för att på så vis kunna effekti-

visera verksamheten. Dessutom ger nyckeltalen möjlighet att jämföra de olika varuhusen med 

varandra.  

 Varuhuset har säljuppföljning varje vecka, men en uppdelning sker även i mindre 

tidsenheter. På en väl synlig plats där personalen passerar varje dag finns en monitor där 

dagens säljmål och uppgifter om aktuell försäljning jämförs. Avvikelser från de uppsatta 

målen diskuteras på ledningsgruppsmöten. Varje avdelning får ge en redogörelse för 

bakomliggande orsaker till avvikelser samt förslag till åtgärder. 

 Det aktuella Ikea-varuhuset arbetar med motivation bland annat genom att involvera 

samtlig personal i aktuella säljmål. De anordnar även säljtävlingar och andra 

motivationshöjande aktiviteter. Varje morgon informeras personalen om gårdagens resultat 

och dagens mål.  

 Bonussystemet på Ikea bygger på en jämförelse mellan varuhusen utifrån ett antal 

förutbestämda nyckeltal. Det omfattar samtlig personal och betalas ut en gång om året.  

 Vid nyanställning har varuhuset en introduktion på flera dagar för att öka medvetenheten 

om andra delar inom verksamheten. Nya chefer, framför allt de som rekryteras externt, 

genomgår en chefsutbildning som syftar till att skapa kunskap om alla delar i organisationen.  
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5 Analys 

I detta kapitel kommer analysen att ske utifrån en deduktiv analysmetod.  

5.1 Analys av empirin utifrån budgetens syften 
Vi har gjort en gruppering av budgetens syften för att underlätta analysen och visa på 

sambanden mellan de olika syftena.  

5.1.1 Planering, resursallokering och dimensionering 

På både Ikea och Ahlsell sker konkretisering av företagets strategiska mål genom att 

prioriteringar och direktiv skickas från den strategiska ledningen ut i organisationen. Båda 

företagen bryter ner de strategiska målen i konkreta handlingsplaner och aktivitetslistor som 

anpassas till lokala förutsättningar. Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2010) har budgeten sin 

utgångspunkt i de strategiska målen och genom det arbetssätt som respondenterna använder 

sig av konkretiseras de strategiska målen även utan budgetprocessen. 

 Kullvén (2009) skriver att en budget fyller syftet att förutspå framtiden så att 

företagsledaren kan vidta åtgärder för att undvika en eventuell kommande finansiell kris. 

Genom att använda sig av rullande prognoser har både Ikea och Ahlsell skaffat sig 

möjligheten att bedöma vad som kan tänkas inträffa den närmaste framtiden och även anpassa 

sig efter det. Båda företagen bygger sina prognoser på historisk data samt bedömningar av 

händelser i omvärlden. Bergstrand (2003) beskriver fördelarna med rullande prognoser som 

att uppgifterna är mer aktuella och att de gör det möjligt för företaget att reagera snabbare på 

förändringar i omvärlden.  

 Enligt Greve (1996) gör budgeten det möjligt att fördela resurserna inom organisationen 

så att de leder till största möjliga måluppfyllelse. Både Ikea och Ahlsell fördelar sina resurser 

utifrån nyckeltal. Nyckeltalen som ligger till grund för resursfördelningen på de olika före-

tagen skiljer sig något åt, men har det gemensamt att de beskriver en relation mellan två 

variabler. På Ahlsell fördelas resurserna i förhållande till de olika resultatenheternas intäkter, 

det vill säga att antalet anställda anpassas till bruttovinst per lönekrona. På Ikea ligger varje 

avdelnings andel av omsättningen till grund för resursfördelningen. Enligt Ax, Kullvén och 

Johansson (2010) kan olika verksamheter inom företaget prioriteras i relation till varandra 

med hjälp av en budget. Detta syfte fyller både Ahlsell och Ikea genom att istället använda sig 

av nyckeltal vid fördelningen av resurser. Nyckeltalen tillsammans med rullande prognoser 

gör det även möjligt för de båda företagen att dimensionera verksamheten och anpassa sig 

efter förändringar i omvärlden.  

5.1.2 Samordning, kommunikation och medvetenhet 

Inom Ahlsell sker samordning genom informationssystemet och informationen finns 

tillgänglig för alla som behöver den. Ikea samordnar främst genom möten på olika nivåer. 

Enligt Greve (1996) är det budgeteringen som gör att olika funktioner inom företaget kan 

samordnas. Ikea och Ahlsell är decentraliserade organisationer där enheterna inte är beroende 

av varandra vilket gör att behovet av samordning minskar. Detta stämmer väl överens med 

Kullvén (2009) som skriver att värdet av samordning är störst om det råder ett starkt 

beroendeförhållande mellan enheterna. Inom varje varuhus på Ikea är däremot beroendet stort. 

De måste anpassa sig till varandra eftersom de arbetar mot ett gemensamt mål, vilket kan 
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jämföras med Ax, Johansson och Kullvén (2010) som definierar samordning som att 

enheterna inom ett företag arbetar mot samma mål.  

 På Ahlsell sker en stor del av kommunikationen från ledningen via intranätet. Dessutom 

finns samtliga enheters resultat och annan ekonomisk information tillgänglig via infor-

mationssystemet. Ikeas kommunikation sker genom informationsblad och möten. Bland annat 

har de möten inom varje avdelning och den avdelningsansvarige har möten med andra 

avdelningsansvariga. Detta kan jämföras med Greve (1996) som skriver att budgeten ger 

företagsledningen möjlighet att förankra strategiska mål i organisationen samt få information 

om den operativa verksamheten i företaget. Medarbetarna på Ahlsell har möjlighet att 

framföra sina idéer och synpunkter på möten både horisontellt och vertikalt i organisationen. 

Samtliga medarbetare på Ikea har möjlighet att när som helst vända sig till sin chef eller 

någon i ledningsgruppen för att framföra idéer och synpunkter. Budgetprocessen är enligt 

Kullvén (2009) ett bra tillfälle att framföra idéer och tankar om förbättringar. Bergstrand och 

Olve (1996) skriver att företagsledare ofta framhåller budgetprocessen som betydelsefull 

eftersom den skapar kontaktytor mellan medarbetarna. Ingen av respondenterna saknade 

budgeten som kommunikationsväg utan har skapat andra sätt att kommunicera. 

 Enligt Kullvén (2009) är ett av syftena med budgetering att skapa medvetenhet om vad 

som är viktigt för företagets framgång. Han skriver även att arbetet med budgeteringen ger en 

inblick i företagets olika verksamheter. För att skapa medvetenhet om andra delar av organi-

sationen får nyanställda inom Ahlsell en utbildning om företagets verksamhet. Dessutom finns 

intranätet samt informationssystemet som möjliggör en helhetssyn på företaget. Nyanställda 

på Ikea får en introduktion på flera dagar för att öka medvetenheten om andra delar inom 

verksamheten. Ikeas nya chefer, framför allt de som rekryteras externt, genomgår en chefs-

utbildning som syftar till att skapa kunskap om alla delar i organisationen. 

5.1.3 Ansvarsfördelning och uppföljning 

Enligt Greve (1996) fungerar budgeten som ett verktyg för decentralisering genom att 

operativa beslut flyttas nedåt i organisationen. Både på Ikea och på Ahlsell är ansvars-

fördelningen tydlig och decentraliserad, trots avsaknad av budget. Om ansvarsfördelningen är 

tydlig ökar drivkraften att undvika onödiga diskrepanser, enligt Bergstrand (2003). På Ahlsell 

har varje enhet eget resultatansvar och ledningen ingriper endast om resultatet avviker 

markant från prognostiserat utfall. Enligt Bergstrand och Olve (1996) medför denna 

handlingsfrihet att lokala beslut inom vissa ramar kan fattas snabbare utan omfattande kontakt 

uppåt i organisationen. Uppföljning på Ahlsell sker oftare på regionnivå och det är region-

cheferna som har till uppgift att reagera på avvikelser och finna förklaringar till dessa. Syftet 

med uppföljning är enligt Kullvén (2009) bland annat att skapa lärande genom att både 

positiva och negativa avvikelser från budgeten noteras och används vid kommande budget-

uppställning. På Ikea uppfylls detta syfte genom att ha regelbundna säljuppföljningar där varje 

avdelning får redogöra för bakomliggande orsaker till eventuella avvikelser samt lämna 

förslag på åtgärder.   

5.1.4 Målsättning, motivation och incitament 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2010) skapar budgeten målsättningen för de olika 

verksamheterna men Ahlsell och Ikea uppfyller detta syfte med hjälp av relativa måltal. 
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Bergstrand (2003) skriver att flertalet medarbetare uppskattar att mäta sina prestationer mot 

ett uttalat mål. Enligt Bergstrand (2003) skapas motivation genom budgetens måltal men på 

Ikea och Ahlsell sker detta i stället med hjälp av relativa måltal. Motivation skapas även 

genom att den budgetansvarige får möjlighet att påverka budgetens innehåll (Greve, 2009). På 

Ikea skapas motivation istället bland annat genom att sätta upp säljmål och anordna sälj-

tävlingar. Ahlsells resultatenheter gör varje år en verksamhetsplan och denna delaktighet 

skapar motivation hos de anställda.  

 Ahlsell har ett bonussystem som belönar resultatansvariga chefer. Målen är relativa och 

anpassade efter exempelvis konjunktur. Bonussystemet på Ikea bygger på en jämförelse 

mellan varuhusen utifrån ett antal förutbestämda nyckeltal. Det omfattar samtlig personal och 

betalas ut en gång om året. Enligt Kullvén (2009) används ofta budgeten som underlag för 

belöningssystemet, men Ikea och Ahlsell utgår från relativa måltal och använder intern bench-

marking för att jämföra enheterna med varandra. För att undvika suboptimering som enligt 

Ax, Johansson och Kullvén (2010) kan förekomma vid intern benchmarking har Ahlsell valt 

att organisera sig i regioner. Deras belöningssystem är utformat så att bonusen baseras på hela 

regionens resultat, vilket gör att de olika resultatenheterna tjänar på att dela med sig av sina 

erfarenheter. Enligt respondenten på Ikea har de en företagskultur som innebär att 

erfarenhetsutbyte är ett naturligt inslag. Detta skulle kunna vara ett resultat av att ledningen 

har insett risken för suboptimering och därför använt sin makt och skapat en företagskultur 

där hjälpsamhet råder. Enligt Pfeffer och Sutton (2001) är detta ett bra sätt att få enheter att 

samarbeta och på så sätt öka totalresultatet.  

5.2 Analys av empirin utifrån ”BLÖS – Budgetlösa system” 
Enligt Wallander (1995) innebär budgetprocessen ett tidskrävande arbete som inte ger 

avkastning som motsvarar insatsen. Vidare anser Wallander (1999) att det inte finns någon 

risk med att avskaffa budgeten. Enligt honom kommer det inte att påverka verksamheten i 

någon större utsträckning och det kommer dessutom att innebära en ekonomisk besparing 

genom att mindre tid ägnas åt att sitta i möten och diskutera budget. Enligt respondenten på 

Ahlsell har det dock inte inneburit någon markant tidsbesparing att arbeta budgetlöst. Den 

största skillnaden ligger i att genomgångarna är mer behovs- och händelsestyrda än tidigare 

och att tidsåtgången är jämnare fördelad över året. På Ikea är den största skillnaden att de inte 

längre detaljplanerar, vilket i sin tur är tidsbesparande.  

 Lindvall (2011) skriver att Wallanders arbetssätt lämpar sig främst för de organisationer 

som liknar Svenska Handelsbanken. Handelsbankens organisation är starkt decentraliserad 

och består av ett antal relativt likartade, fristående delar som lätt går att jämföra med varandra. 

Detta överensstämmer väl med både Ahlsells och Ikeas organisation. Ahlsell är organiserat så 

att varje butik utgör en egen resultatenhet som kan jämföras med andra liknande. På Ikea 

utgör de olika varuhusen motsvarande jämförelsematerial. I Wallanders budgetlösa system 

benämns dessa fristående enheter som ”profit centers” och utifrån dessa enheter kan företaget 

göra jämförelser både mot varandra och tidigare år. Denna information är enligt Wallander 

(1995) viktigare än hur företaget ligger till i förhållande till en uppsatt budget. Både Ikea och 

Ahlsell använder sig av intern benchmarking och dess belöningssystem är grundat på 

resultatet.  
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 Under tider av osäkerhet är det enligt Wallander (1995) av extra stor betydelse att arbeta 

med relativa måltal istället för absoluta. På både Ikea och Ahlsell har de helt övergått till 

relativa mål och uppföljning av dessa sker kontinuerligt, vilket även det utgör en viktig del i 

Wallanders budgetlösa system. 

5.3 Analys av empirin utifrån ”Istället för budget” 

Vi har valt att behålla uppdelningen i anpassningsbara processer och radikal 

decentralisering som återfinns i den teoretiska referensramen. I analysen har vi dock inte 

delat upp dem princip för princip. 

5.3.1 Analys av empiri utifrån principer för anpassningsbara processer 

Enligt Hope och Fraser (2004) finns det ett antal nyckelprinciper som en organisation ska ta 

till sig om de har för avsikt att styra utan årlig budget. Målen ska enligt Hope och Fraser 

(2004) grundas på höga förväntningar och sättas internt i jämförelse med andra likartade 

grupper. Målen ska inte vara fasta utan vara något att sträva mot (Hope & Fraser, 2004). Detta 

kan jämföras med Ahlsell och Ikea där jämförelsen sker med hjälp av nyckeltal och genom 

intern benchmarking tävlar enheterna med varandra. 

 Enligt Hope och Fraser (2004) ska belöningarna inte knytas till i förväg uppställda mål 

utan baseras på gruppens relativa framgång. Frågan att ställa sig är om prestationen är 

maximal utifrån de möjligheter som funnits under perioden (Hope & Fraser, 2004). Ahlsell 

anpassar sina belöningsmål efter konjunkturen, vilket innebär att ett visst år är målet att öka 

med ett antal procent och ett annat år kan målet vara att bibehålla förra årets resultat. Ikeas 

belöningssystem bygger på en jämförelse mellan varuhusen utifrån ett antal förutbestämda 

nyckeltal.  

 Det är enligt Hope och Fraser (2004) viktigt att kunna möta händelser i omvärlden och 

inte vara låsta till vissa datum. Ahlsell har enligt Gunnar Haglund numera bättre möjligheter 

att reagera på händelser som påverkar verksamheten. De har mer behovsbaserade och 

händelsestyrda genomgångar nu än då de använde traditionell budget.  

 Hope och Fraser (2004) betonar vikten av att ha ekonomiska nyckeltal som anger 

ramarna inom vilka verksamheten ska agera. Inom dessa ramar har cheferna stor handlings-

frihet vad gäller hur resurserna ska användas (Hope & Fraser, 2004). Både Ahlsell och Ikea 

består av decentraliserade enheter med resultatansvar. Ahlsell har tydliga ramar för vilken 

befogenhet enheterna har, men dessa är inte så detaljerade utan lämnar utrymme för enheterna 

att fatta egna beslut om exempelvis priser och villkor. Ikea Svenska Försäljnings AB utövar 

däremot en strikt styrning över varuhusen och dess verksamhet. En organisation kan enligt 

Hope och Fraser (2004) med fördel upprätta en inre marknad så att resurser görs tillgängliga 

när behov uppstår. Detta möjliggör en kontinuerlig anpassning av resurserna utifrån 

kundernas behov (Hope & Fraser, 2004). Resurserna på Ahlsell fördelas ut i förhållande till 

resultatenheternas intäkter. Större investeringar sker genom äskanden och är behovsbaserade. 

På Ikea-varuhuset fördelas resurserna i förhållande till respektive avdelnings del av 

omsättningen.  

 När företaget arbetar utan budget gäller det att anpassa kapaciteten till kundernas efter-

frågan (Hope & Fraser, 2004). Detta underlättas på Ahlsell genom att varje kund är knuten till 

en specifik resultatenhet/butik. Uppföljning sker vid behov och avvikelser följs upp 



26 

 

omgående. Ikeas varuhus får varje år en affärsplan som visar det aktuella årets riktning. 

Denna affärsplan utvecklas sedan på respektive varuhus för att anpassa den till varuhusets 

specifika förutsättningar och behov.  

 Enligt Hope och Fraser (2004) är det av stor betydelse att ledningen inte ingriper förrän 

det är absolut nödvändigt. Det ska finnas tydliga ramar för medarbetarna att följa och den 

ekonomiska informationen ska finnas lätt tillgänglig. Medarbetarna på Ahlsell och Ikea har 

tydliga ramar för sin befogenhet vilket lämnar utrymme för egna beslut. Båda företagen 

arbetar med att göra relevant ekonomisk information tillgänglig. 

5.3.2 Analys av empiri utifrån principer för radikal decentralisering 

Enligt den studie som genomfördes på ett antal företag som lyckats med sin decentralisering 

framkom det att ledarskapet ska präglas av förtroende och tillit samt ge klara riktlinjer för de 

decentraliserade enheternas befogenheter och dess led. Både butikerna inom Ahlsell och 

varuhusen på Ikea har resultatansvar med tydliga ramar för sina befogenheter. 

 Vidare ska fasta prestationskontrakt med utgångspunkt i absoluta tal ersättas med relativa 

mål. Relativa mål leder till högre prestationer om de jämförs inom företaget med en likvärdig 

enhet (Hope & Fraser, 2004). Ahlsell använder sig av relativa måltal och genom bench-

marking jämför ledningen de olika enheterna inom samma segment med varandra. 

Jämförelsen sker en gång per månad utifrån nyckeltal och resulterar i rankinglistor som 

publiceras på intranätet. Även på Ikea jämförs resultatenheterna med varandra utifrån 

nyckeltal. För att undvika suboptimering har Ahlsells resultatenheter tydliga ansvarsområden 

och ett bonussystem som utgår från en större regions resultat. Detta medför att resultat-

enheterna tjänar på att dela med sig av sina färdigheter. På Ikea säger respondenten att 

företagskulturen är sådan att de naturligt delar med sig av kunskaper och erfarenheter till 

andra varuhus. Detta överensstämmer väl med det tillvägagångssätt Hope och Fraser (2004) 

föreskriver där olika enheter ska uppmuntras till att dela med sig för att på så vis uppnå bästa 

möjliga resultat. Intern konkurrens kan undvikas genom att tydligt avgränsa de olika 

regionernas ansvarsområden (Hope & Fraser, 2004). 

 Enligt Hope och Fraser (2004) bör de anställda ha frihet att fatta beslut lokalt som 

stämmer överens med organisationens mål. Detta möjliggörs genom att personalen på både 

Ikea och Ahlsell får uppdrag från ledningen att konkretisera de strategiska målen och 

omvandla dessa till handlingsplaner. På så vis utgår den operativa verksamheten från de 

strategiska målen och besluten som fattas är inom dess ramar.  

 Det är enligt Hope och Fraser (2004) viktigt att företaget har ett informationssystem som 

är öppet och snabbt. Dessutom är det av stor betydelse att samtlig information presenteras 

omgående, oavsett om den är bra eller dålig. Ahlsell har ett datasystem som presenterar 

obearbetad information som samtliga medarbetare har möjlighet att ta del av. Huruvida Ikea 

har ett liknande system har vi inte vetskap om, men de har i alla fall en monitor som är 

placerad så att samtliga medarbetare kan ta del av dagsaktuella försäljningssiffror. 
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6 Slutsatser 
 

I följande kapitel presenteras de slutsatser vi kunnat dra utifrån det teoretiska och empiriska 

materialet. Vi kommer även att presentera några tankar om budgetens framtid.  

 

Vi anser att det är möjligt att fylla budgetens syften även vid budgetlös styrning. Detta verkar 

dock underlättas av att vissa förutsättningar är uppfyllda: 

 

Decentraliserad organisation: Organisationen bör vara decentraliserad, vilket innebär att 

resultatansvaret fördelas ner i organisationen. Organisationen bör bestå av relativt likartade 

delar som lätt kan jämföras med varandra. 

 

Nyckeltal: De fasta måltalen bör ersättas med relativa nyckeltal då detta möjliggör att 

jämföra både internt och externt samt mot tidigare år.  Genom att använda nyckeltal är det 

möjligt att snabbare anpassa sig till förändringar i omvärlden.   

 

Benchmarking: Genom benchmarking kan företagets olika enheter jämföras med varandra 

och enheterna stimuleras att prestera. Det är dock viktigt att ansvarsområdena är tydligt 

avgränsade då detta minimerar risken för suboptimering. Ett annat sätt att undvika 

suboptimering är att använda extern benchmarking.  

 

Ledningens vilja att överlåta ansvar: Det kan upplevas som otryggt att inte ha den fasta 

ramen som budgeten utgör. Ledningen måste våga delegera för att kunna arbeta budgetlöst 

och denne bör uppmuntra de anställda att ta egna beslut. Detta underlättas genom att lämna 

tydliga riktlinjer och ramar för de anställdas befogenheter.   

 

Ett öppet och snabbt informationssystem: För att framgångsrikt kunna arbeta budgetlöst 

behövs ett öppet och snabbt informationssystem. Ledningen får på så vis en helhetsbild av 

den decentraliserade organisationen. Dessutom underlättas samordning och kommunika-

tion inom verksamheten. 

 

Vår slutsats är att de organisationer som uppfyller ovanstående kriterier har goda förut-

sättningar att kunna arbeta budgetlöst. Vi anser dock att organisationer som vill arbeta budget-

löst bör vara medvetna om att trots decentralisering stannar en stor del av makten på den 

strategiska nivån.  

 Trots att forskare och författare inom ämnet poängterar att budgeten är ett tidskrävande 

arbetssätt har det i vår studie visat sig att även budgetlös styrning tar avsevärt med tid i 

anspråk, dock är tidsåtgången mer utspridd och behovsbaserad. Vi anser därför att 

tidsbesparing inte får vara huvudsyftet med att lämna den traditionella budgeten, då även 

budgetlös styrning är tidskrävande. 

 Vi anser att budgetlös styrning inte lämpar sig för alla typer av företag. Dock bör 

företagsledare se över sin budgetprocess. Det är möjligt att det finns inslag från den 

budgetlösa styrningen som skulle kunna bidra till en effektivare ekonomistyrning. 
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 Utifrån den studie vi genomfört anser vi att budgeten även i framtiden kommer att ha sin 

plats i ekonomistyrningen. Troligen kommer budgetens roll även i framtiden att ifrågasättas. 

Denna debatt tror vi kommer att leda till att budgetprocessen utvecklas och blir effektivare.  
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Bilaga1 
 

Intervjumall 

 

Respondenten 

Vilken är din befattning?  

Hur ser din bakgrund ut inom yrket och inom företaget? 

Får vi presentera ditt namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? 

 

Om företaget 

Hur ser företagets organisation ut?  

Om decentraliserat; Vad är decentraliserat? 

 

Traditionell budgetstyrning/budgetlös styrning 

Har företaget frångått alla former av traditionell budget? Om inte, vilka kvarstår och varför? 

När, hur och varför startade processen att avskaffa traditionell budget? 

Vilka positiva effekter har det fått för företaget att lämna den traditionella budgeten? 

Har det blivit några negativa effekter, och i så fall vilka? 

Vad anser du är anledningen till att ert företag kan arbeta budgetlöst? Förutsättningar? 

Finns behovet att snabbt kunna anpassa verksamheten efter nya förutsättningar eller är 

marknaden stabil? Om behovet finns; Har ni då möjlighet att snabbt anpassa er till nya 

förutsättningar? 

Anser du att ni sparat tid och pengar på att frångå traditionell budgetering? 

 

Budgetens syften 

Planering 

Hur skiljer sig er planering mot planeringen hos ett företag med traditionell budget? 

Gör ni prognoser? Hur och hur ofta? Prognosmetod?( hänsyn både till tidigare perioders utfall 

och externa prognoser?) 

Vilka fördelar ser ni med ert arbetssätt jämfört? 

Enligt den teori vi tagit del av beskriv budget som ett instrument för att konkretisera de 

strategiska målen.  Hur gör ni? 

Om likviditetsbudgeten är borttagen, hur ersätts den? 

 

Samordning 

Utifrån er organisation; Finns det ett beroendeförhållande mellan enheterna? Hur sker i så fall 

samordningen mellan enheterna? 

Hur gör ni för att minimera suboptimering? 

 

Resursallokering 

Hur fördelas resurser inom företaget och efter vilka principer? 

 



 

 

Dimensionering 

Hur sker anpassning till kundernas efterfrågan? 

 

Ansvarsfördelning 

Hur fördelas ansvar i organisationen? (kostnad-, intäkt-, resultatansvar) 

 

Målsättning 

Vilken typ av mål används? Benchmarking? Nyckeltal? BSC? Intern konkurrens? 

 

Motivation 

Enligt teorin är budgeten motiverande eftersom de anställda är med och sätter målen. Hur gör 

ni för att motivera era anställda? 

 

Uppföljning 

Hur ofta gör ni uppföljningar?  

Hur hanterar ni avvikelser från de uppsatta målen? 

Hur är tidsåtgången i förhållande till den tidigare budgetuppföljningen? 

 

Incitament 

Använder ni er av belöningssystem? 

Utifrån vilka kriterier sker belöningen och sker det på individ- eller gruppnivå? 

 

Kommunikation 

Hur sker kommunikationen från ledningen ut i organisationen? (mål, resultat)   

I vilka forum har medarbetarna möjlighet att föra fram ideér och synpunkter? 

På vilket sätt sker kommunikationen mellan företagets operativa enheter? 

 

Medvetenhet 

Enligt teorin utgör budgetprocessen ett tillfälle att få insyn i primärverksamheten o andra 

delar i organisationen. Vilka forum har ni för att samma kunskap ska inhämtas? (Förståelse 

för samband) 

 

Avslutningsvis 

Är det något du vill tillägga? 

Går det bra att återkomma med eventuella kompletterande frågor? 


