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Abstract 
 
The last years Budget has created many discussions about its using. They choose between 
budgets or without budget controlling. They have divided opinions about how the using of budget 
has an effect on the banks. 
A compare between two banks has been make. A budget controlling and a without budget 
controlling bank has been chosen to get a closer analyze and picture in practise. We have 
performed a closer study on there way to control with budget. There we describe the biggest 
differences between why the companies chose to use the two different way to control.  
 
Our result gave us a picture on the advantages and disadvantages about controlling within 
banking. We thought it was a simple task to convert from traditional budget to beyond budget, 
but it turned out to be very complicated and difficult than we expected. The study became more 
interesting during the interviews, and then it gave us a deeper sight in the needs of the banks 
controlling system.  
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Sammanfattning 
 
Den senaste tiden har det skapats stora diskussioner kring användandet av budgetering. Man 
väljer mellan att använda sig av en budget- eller Budgetlös styrning. Man har delade åsikter på 
hur användandet påverkar de olika bankerna.  
En jämförelse mellan två banker har gjorts. En budgetlös och en budgetstyrd bank har valts för att 
få en närmare analys och bild hur det går till i praktiken. Vi har utfört en närmare undersökning 
på deras sätt att styra genom budget. Där vi besktiver de största skillnaderna samt varför de olika 
företagen använder sig av de olika sätten.  
 
Vårt resultat gav oss en bild på fördelar och nackdelar angående styrsätten inom bankvärlden.  Vi 
trodde att det var en enkel sak att skifta från en budgetstyrd till ett budgetlöst system, men det 
visade sig vara mycket komplicerad och svårare än vi hade tänkt oss. Undersökningen blev 
intressantare under intervjuerna, som då gav oss en djupare inblick i bankernas behov och 
anledningen till det valda styrsystemet.   
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1 Inledning 
 
Detta kapitel skall ge läsaren en inblick på vad rapporten kommer att behandla. Därefter kommer 
en problemdiskussion kring området. En problemformulering har framställts. Sedan beskrivs 
rapportens syfte samt vilka ramar vi har avgränsat oss inom. Avslutningsvis finns en disposition 
på rapporten. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Budgetering började bli populär och användas runt 1950-talet i de svenska företagen. Då använde 
man sig av en långsiktigplanering som en ekonomistyrnings verktyg. Planering gjordes för en 
längre tid framöver på 5 - 10 år. Tanken var att man skulle se vad som kunde inträffa i framtiden; 
hur kundens behov, konsumtions mönster, konkurrensen, prissättningen, inflationen, 
lagstiftningar med mera, kunde ändra eller påverka företagen. Det gav företagen tid att hitta en 
lösning på hur de kunde agera mot eventuella händelser och ett sätt för att undvika 
överraskningar (Ax, Johansson, Kullven, 2005).  
 
”Budget är ett verktyg för att agera istället för att reagera” (Ax, Johansson, Kullven, 2005). 
 
Igenom tiderna har människan försökt se in i framtiden, det har nästan alltid funnits ett behov av 
att kunna kontrollera och styra händelser som inträffar längre fram i tiden. Genom att samhället 
ändrats, kundens behov har blivit mer krävande, konkurrensen blivit hårdare, har det påverkat 
långtidsplaneringen. De förutsättningar som togs fram av företagen för framtiden stämde inte 
med marknaden vilket skapade kaos. Verksamheter och företag idag befinner sig i en allt mer 
svårare situation än de gjorde för 50-60 år sedan. Sedan 70 - talet (i samband med oljekrisen 
1974) har marknadens framtid blivit allt mer osäker. Långsiktiga budgeteringar av företagets 
ekonomi har övergått till mer kortsiktiga strategier och planeringar. Detta för att kraftiga 
svängningar förekommer på marknaden som till följd, har bidragit till att själva budgeten och 
framställningen av budgeten har utvecklats, och har idag ett mer utbrett användningsområde. 
 
Förr hade man på ”företagen” en grupp som gjorde kalkyler för kommande år. Idag diskuterar 
enhetscheferna med ledningen och de anställda har en nära kontakt med kunderna. Samtidigt som 
verksamheten vill uppnå ett tillfredställande resultat måste hänsyn till den aktuella marknaden 
och de anställda göras. Beroende på vart fokus läggs från företaget kommer arbetsmodellen och 
utvecklingen att se olika ut för företagen. Olika företag har olika syn på hantering av budget. 
Vare sig budgeten framställs kortsiktigt eller långsiktigt, kommer den att få konsekvenser för 
framtiden. Som till exempel att långtidsplaneringen inte håller med dagens marknad och den 
kortsiktiga är opålitlig. 
 
Början på 70 - talet så införde Jan Wallander dåvarande Bankdirektör på Handelsbanken ett nytt 
sätt att styra sin verksamhet. Han kallade det för ”budgetlös styrning”, vilket innebar att man inte 
jobbade efter det gamla traditionella sättet som man gjorde med budget. Han tyckte det var ett 
”onödigt ont arbete”. Vilket gav gamla prognoser som inte gjorde någon nytta till företaget. Ingen 
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trodde på hans nya tankesätt, vilket han har motbevisat. Genom att visa att det fungerar utmärkt 
utan budget styrning. Med detta sätt har han gjort Handelsbanken till den lönsammaste banken 37 
år i rad. 
 
Vi har fått detta intresse under vår studietid på Högskolan i Borås. Där vi har behandlad detta 
område vid flera olika tillfällen i kurser som vi har läst inom företagsekonomi. Vi har sett en 
intressant utveckling av budgeten och vill forska närmare för att se skillnaderna hur man styr med 
budget och hur man styr utan budget i ett praktiskt exempel och för att se hur utvecklingen ter 
sig. 
 
   

1.2 Problemdiskussion  
 
De har skapats stora debatter kring Budgeteringens nytta och onytta på senare tid. Detta har lett 
kritikerna att utföra undersökningar där man har analyserat hur budgetering påverkar företagen 
och de ifrågasätter budgetens utveckling eller avveckling (Libby & Lindsay, 2007). 
  
Användandet av Budgetering som styrinstrument har många för- och nackdelar anser kritikerna. 
Vissa företagarna anser att budgeteringen är bra för koordinering, kommunikation och 
prestationsbedömning. Medan andra ser det som tidskrävande, opålitlig fakta och helt onödigt 
arbete som både kostar i tid och resurser (Steven, 2007). De undersökningar kritikerna har gjort 
kring budgeten, har resulterat att man är oense om budgetens användande. De hade delade åsikter 
kring budgetens användbarhet. Slutresultatet visade att majoriteten var överens om att man vill 
fortsätta att använda budget som styrinstrument. Men att man måste utveckla den för att få en 
stabilare användbarhet.   
 
Med dagens snabba utveckling blir det allt svårare att anpassa företag till den oförutsägbara och 
skiftande marknad som finns. Allt mer företag övergår till en styrning av budget där man 
använder sig av mindre siffror och kalkyler, vilket gör att en anpassning till den aktuella 
utvecklingen är nödvändig och ibland är ett strategiskt val för företaget. Det balanserade 
styrkortet har varit ett effektivt skifte av styrning för åtskilliga företag i många lägen, men inte för 
alla. 
 
Detta har skapat ett intresse för oss att undersöka detta problem. Det har gett oss en ide att titta 
närmare på hur budgeten fungerar inom bank världen. Vi har använt oss av två banker som styr 
på två olika sätt. Den ena banken är Svenska Enskilda Banken som är en budgetstyrd bank. Den 
andra banken är Svenska Handelsbanken som är en budgetlös bank. Detta för att se hur de ser på 
saken och hur de har anpassat sig för att hänga med i branschen.  
 
Vi har valt två banker för att sätta de mot varandra och se hur deras styrning av budget har 
utvecklats och kommer att utvecklas. 
 
Detta har gett oss ett underlag för hur det skulle som effektivast framställa en budget som skulle 
passa verksamheten. Vi har tittat på några artiklar som har tagit upp fördelar och nackdelar med 
Budget och Budgetlös styrning, artiklarna har också jämfört olika företag med varandra. 
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Men eftersom det är en process som hela tiden utvecklas var det intressant för oss att undersöka 
och se hur det ser ut idag och samtidigt hur utvecklingen kommer att se ut i framtiden. 
 
 

1.3 Problemformulering  
 

• Vad är skillnaden mellan budgetlös och budget styrning mellan SEB och Svenska 
Handelsbanken? 

 
• Varför väljer SEB och Svenska Handelsbanken mellan dessa två olika styr sätt? 

 
 

1.4 Syfte  
 
Vårt syfte med denna rapport är att jämföra SEB som är budgetstyrd bank och Svenska 
Handelsbanken som är en budgetlös bank. Vi vill även se anledningen till varför bankerna väljer 
att använda sig utav dessa två olika styr sätt. 
 
 

1.5 Avgränsning  
 
Vi tänker avgränsa oss genom att enbart ha kontakt med två banker. Ena banken är 
Skandinaviska Enskilda Banken som jobbar med budgetering som styrinstrument och den andra 
banken är Svenska Handelsbanken som jobbar med ett eget utvecklat styrinstrument som är 
budgetlöst. Vi kommer enbart att behandla den information vi behöver för att kunna göra en 
jämförelse och enbart undersöka dessa två bankers styrsätt. 
 
 

1.6 Disposition    
 
Kap 2: Metod 
 
Här beskriver vi hur metoderna vi kommer att använda oss i denna rapport. Vi kommer att 
beskriva hur vi samlar in vår information och hur vi har gått tillväga för insamlingen av vår 
information. 
 
Kap 3: Teoretiska referensramen 
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp olika teorier som har anknytning till vår rapport. Vi kommer 
att beskriva den relevanta information, som vi kommer att behöva för att kunna koppla till vår 
forskning. 
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Kap 4: Empiri 
 
I detta kapitel bearbetar vi vår datainsamling och redogöras. Intervjuer som har genomförts och 
annat material tas med i denna del och framställs på ett förtydligande sätt. 
 

Kap 5: Analys  

 
I detta kapitel kommer en jämförelser göras mellan teori och empiri. Samt vad skillnaden är 
mellan dessa två olika företag. 
 

Kap 6: Slutsats 

 
I detta kapitel kommer vi att svara på våra frågor. Vi beskriver vår slutsats och redovisa vårt 
resultat. Samt kommer vi att ta upp våra egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel tar vi upp de metoderna vi har använt oss utav för att genomföra vår studie. Vi ger 
en kort beskrivning och redogör allmänt de olika metoderna. Därefter beskriver vi vårt val av 
metod som vi har använt oss utav. Slutet på kapitlet har vi beskrivit och motiverat i detalj vårt 
tillvägagångssätt av intervjuer samt bearbetning av insamlat material. 
 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 

2.1.1 Positivism 

 
Enligt positivismen har vi människor två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen 
och det vi kan räkna ut med vår logik. Man skall kritiskt undersöka alla påståenden och 
iakttagelser och endast hålla fast i det fakta man anser är riktig. Positivismen präglas av det som 
är bortom det mänskliga tänkandet om hur vi uppfattar saker och ting samt att all kunskap man 
lär sig kommer från våra sinneserfarenheter. (Ib Andresen, 1998) 
 
 

2.1.2 Hermeneutik   

 
Att man gör en tolkning av de data man har samlat görs för man skall få en förståelse över 
problemet. 
När man samlar in, analyserar och tolkar den kvalitativ data, skall man som undersökare vara 
väldigt öppen för att kunna bygga upp informationen steg för steg (Ib Andresen, 1998).  
 
Den kvalitativ data har högre krav av dess analys. Som forskare skall man studera, tolka och 
försöka att förstå de empiriska data som man har samlat in (Ib Andersen, 1998). Hypoteser och 
teorier kommer att ändras, och man måste kontinuerligt tolka för att komma till en förståelse. 
Man skall gå igenom om och om de materialen man bearbetar, tills man känner att man har 
uppnått ett tillfredställande resultat. 
 
 

2.1.3 Val av förhållningssätt  

 
Vi har utföra vår forskning ur ett hermeneutiskt förhållningssätt. Där vi enbart har tolka hur det 
fungerar i verkligheten och där vi har byggt vår kunskap genom böcker och artiklar som berör vår 
studie. Vi kan också nämna att vår kunskap och förståelse har ändrats under studiens gång. Vi har 
haft egna tankar och uppfattningar som har påverkat, men vi har förhållit oss så objektiv som 
möjligt. 
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Det positivistiska perspektivet har vi vidare lämnat åt sida och kommer heller inte nämna eller 
beskriva den i framtiden för att vi tycker att valet av hermeneutiken avser för vår studie. 
 
 

 
 
Figuren ovan beskriver vår förhållningssätt till studien. Steget från förförståelse till ny tolkning 
visar arbetets gång, och det resultat som vi har kommit fram till.  
 
 

2.2 Slutledningsmetod/Undersökningsmetod  
 
 
Enligt (Andersen, 1998) finns två typer av metoder för en vetenskaplig undersökning, metoderna 
kvalitativ och kvantitativ redogörs nedan för att vidare förstå den metod vi har valt. 
 
Den kvalitativa metodens syfte är att skapa en djupare förståelse av det man studerar. Detta för att 
man skall få en helhetsbild av problemkomplexet. Man använder sig av så lite som möjligt utav 
statistik, matematik och aritmetiska former (Andersen Ib, 1998). Den kvalitativa metoden ger en 
primär förståelse av problemet, detta för att sätta det i samband med helheten.  
 
Den kvantitativa metoden innebär insamling av data genom t.ex. statistik, matematik och 
aritmetiska former. Syftet men den kvantitativ metod är att förklara orsaken på ett problem 
genom uppgifter och data som redan finns tillgängligt, det ger undersökningen ganska klara 
riktlinjer för vad som ska göras. Resultatet sätts i jämförelse och prövas för att se om det gäller 

Förståelse 

Dialog 

Tolkning 

Ny förståelseram 

Ny tolkning 

Källa: (Andersen, 1994) 

Den hermeneutiska spiralen 
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för samtliga undersökningar som man vill yttra sig om. Oftast saknas det något och en vidare 
undersökning behöver göras. (Ib Andresen, 1998) 
 
Vårt behov av undersökningsmetod är av den kvalitativa naturen. Vi behövde vi få en djupare 
förståelse av uppsatsens syfte och detta krävde ett val av kvalitativ undersökningsmetod, vilket 
ger i analysen en förståelse och förklaring till vårt framförande. För att vi skall få så relevant 
information som det behövs.  
 
  

2.3 Metodansats  
 
I en samhällsvetenskaplig forskning är kopplingen mellan teori och empiri syftet, detta kan 
uppnås på två sätt. Att man först bekräftar den empiriska undersökningen med teorin eller utgå 
från det empiriska materialet och fastställa en teori. 
Dessa två principer används för att bilda ny kunskap om samhället. Principerna är de 
tillvägagångssätt man använder för att bearbeta empirin. Man kallar dem induktion (upptäcktens 
väg) och deduktion (bevisföringens väg) (Ib Andersen, 1998). 
Sammanfattningsvis kan vi säga att genomförandet av en induktion är att gå från teori till empiri 
och deduktion är att gå från empiri till teori (Johannessen, Tufte, 2002). 
 
Men för att få en så hög realitet på det material man samlar in genom dessa 
undersökningsmetoder, är det lämpligt att kombinera dessa två ansatserna. En sammanslagning 
av dessa två metoder innebär att en undersökning genomförs och sätts sedan i jämförelse med ett 
teoretiskt begrepp och sedan utförs en ny undersökning/empiri för att dels utforma en ny teori 
men även bekräfta resultatets syfte. Forskaren växlar mellan teori och empiri och skapar sig en 
förståelse som växer fram under studiens gång. Genomförandet kallas för abduktion 
(Johannessen, Tufte, 2002). 
  
Vi kommer att använda oss av en kombination mellan induktion och deduktion. Det är 
nödvändigt för oss att kunna jämföra litteraturen med den empirin vi kommer att utföra. Den 
Teori som studeras kommer att jämföras med verkligheten och tvärtom. Kraven och saknaden av 
information som kommer insamlas filtreras och därefter redovisas i resultatet med analys och 
jämförelser. 
 
 

2.4 Datainsamling 
 
Data är beroende av förståelsen (Johannessen och Tufte, 2002), vi tycker att med den kunskap 
som vi har samlat in ger oss en grund för den studie vi kommer att genomföra. 
Enligt (Andersen, 1998) formas datainsamlingen efter den designen som anges i metoden.  
Vi har nämnt val av ansats och förhållningssätt till undersökningen. Nedan beskriver vi primär 
och sekundär data. 



 

- 8 - 

Vi beskriver de källor som vi använder oss utav samt vårt tillvägagångssätt på hur vi har samlat 
in det empiriska materialet. Vi beskriver även hur vi bearbetar empirin och den information som 
anses vara relevant till vår forskning.  
 
Vid insamling av empiriskdata finns de två tillvägagångssätt. Det första är insamling genom 
primärdata. Vilket betyder att materialet fås direkt från källan, det gör undersökningen mer säker 
och trovärdig. Medan sekundärdata är andra handsdata man får från artiklar, böcker osv. data som 
någon har forskat fram. (Ib Andresen, 1998) 
 
Gällande datainsamlingen har vi valt ut böcker från utbildningen som vi läser, men främst 
fokuserat på Wallanders böcker och litteratur kring budgetstyrning som vi anser är viktigt för en 
förberedelse för våra intervjuer. Vi har även använt oss utav artiklar som har varit till stor 
användning. 
 
 

2.5 Fallstudie  
 
Vi har valt att fokusera vår studie på företag som jobbar med dessa två olika budgeteringars sätt. 
De företagen är SEB och Svenska Handelsbanken. Vi har valt dessa företag på grund av att de 
har två olika styr sätt och har olika kundkretsar som gör att de har skilda tekniker när de jobbar 
med sina budgetar. Dessa har gett oss en mer utbredd information och djupare förståelse av 
Budgetering. Vi har genomfört liknande intervjuer av företagen, för att få den relevanta 
informationen vi behövde för att beskriva vår studie.   
  
Intervjuerna förbereddes genom en sammanställning av frågor som handlade kring budgetering. 
Företagen kontaktades genom e-mail och därefter kunde ett möte bokas. Under intervjun ställdes 
följdfrågor vid behov av avsaknad svar, för att få så korrekt information som möjligt. Vi kommer 
att ha kontakt med företagen på grund av eventuella kompletterande frågor vid behov.  
 
Dessa företag har gett oss information från olika perspektiv. Eftersom deras storlek och kundkrets 
varierar. 
 
 

2.6 Metod och tillvägagångssätt 
 
Val av bransch och banker gjordes efter intresse. En anledning till varför vi valde banker var efter 
den litteratur och kunskap vi hade fått ta del av i skolan. 
Med närmare undersökning och läsning fick vi upp intresset för Wallanders intressanta 
utveckling av den budgetlösa styrningen, som för första gången infördes i en bank på 70-talet. Vi 
tyckte att banker kunde vara intressant undersöknings objekt för de har i princip samma mål som 
de strävar efter. Hade vi valt ett tillverkande företag så kunde det se väldigt olika ut beroende på 
plats och bransch. 
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En jämförelse mellan bankernas budget vilket också var uppsatsens syfte krävde att vi valde två 
banker som styr på olika sätt. Svenska Handelsbanken var vår förstahandsval och redan bestämd 
på förhand att vi skulle utgå från deras budgetlösa system, som också var för oss ett intressant 
styrsystem. För att få en klar och tydlig jämförelse ville vi sätta detta mot en budget styrd bank, 
och eftersom det nu inte finns helt budget styrda banker gjordes förfrågningar och en del 
undersökningar på Internet för att se vilken bank som var lämpat för vår undersökning. 
Valet av den andra banken blev SEB, som hade en mer centraliserat styrning och var även mer 
budget styrd av det traditionella sättet än Svenska Handelsbanken. 
 
Vi valde att göra två djupintervjuer med dessa banker för att komma närmare syftet med studien. 
Frågor sammanställdes och kontakt med bankerna gjordes per e-mail, tid kunde sedan bokas för 
intervju, det gick i stort sett utan problem, förutom med en av bankerna som också var lite svårare 
att nå, där fick vi ringa för en tidsbokning.  
Personerna som blev intervjuade var inte valda på förhand utan hänvisade från personer som vi 
hade kontaktat per mail. Intervjuerna spelades in på band, samtidigt förde vi anteckningar så gott 
som vi kunde, Jan Wergeland på Svenska Handelsbanken var generös med att även ge oss Power 
Point bilder, och Göran Olander gav oss deras årsöversikt för SEB:s händelser året 2007. 
 
Intervjuerna tog plats i deras lokaler. Jan Wergeland bjöd in oss till sitt kontor vilket var belägen i 
centrala Göteborg, och intervjun med Göran Olander gjordes i SEB: s huvudkontor på östra 
hamngatan i Göteborg. 
 
Intervjuerna var givande och ingen kompletterad uppföljning behövde göras. Personerna som vi 
intervjuade var tydliga med sina svar, vi fick också svar på alla våra frågor. Vi tyckte att vi hade 
fått allt och därmed kunde sammanställa och använda den information vi hade fått från intervjun. 
Vid transkriberingen valde vi att plocka ut de viktigaste delarna och ta med det som var relevant 
för vår studie. 
 

2.7 Validitet och Reliabilitet 
 
Som forskare när man operationaliserar är man intresserad att uppnå så stor överensstämmelse 
som möjligt mellan de teoretiska begreppen och den empiriska variabeln. Denna grad kallas för 
definieringsvaliditet (Andersen, 1998). Det finns två andra begrepp som används i samband med 
validitetsbegreppet, giltighet och relevans. Giltigheten säger något om den allmänna 
överrensstämmelsen mellan den teoretiska och empiriska begreppsplanen. Medan relevansen 
säger hur relevant den empiriska begrepps- eller variabelurvalet är för problemställningen 
(Andersen, 1998). Vi har studerat och samlat in information kring vårt problem. Av denna 
kunskap har vi utformat egna intervjufrågor som berör vårt problem, för att få så hög validitet 
som möjligt. Generaliserbarheten är dock inte hög efter som vi har avgränsat oss inom 
bankvärlden och använder enbart två banker till vår studie. 
 
Man skall se till att mätningen inte innehåller oförlitliga förhållanden. Reliabiliteten skall visa hur 
tillförlitlig data är (Asbjorn, Tufte, 2007). Den anger hur hög grad studiens resultat redovisas 
(Andersen, 1998). Reliabiliteten berör undersökningens data som används, insamlingssätten och 
hur den bearbetas (Asbjorn, Tufte, 2007). Vår undersökning bygger på bankerna vi har intervjuat 
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och hur de ser på de olika styrsätten. Reliabilitet blir hög eftersom det är primära källor, som vi 
använder direkt från bankernas erfarenhet och kunskap.  
 
  

2.8 Källkritik 
 
Enligt (Thurén, 2005) är källkritikens uppgift att värdera källorna och bedöma dess trovärdighet. 
Det finns fyra principer man följer när man värderar. Dessa är äkthet, tidssamband, oberoende 
och tendensfrihet. Äktheten innebär att källan skall vara det den utger sig för att vara. 
Tidssambandet är hur färsk källan är. Med Oberoende menar man att källan exempelvis inte ska 
vara en avskrift eller ett referat av en annan källa. Tendensfrihet innebär att det inte skall finnas 
någon anledning till att tvivla på källan, av anledningar som exempelvis politiska, ekonomiska, 
personliga intressen som kan påverka verklighetsbilden.   
 
Under våra studier har vi använt oss utav dessa principer. Våra primärkällor är i hög grad 
tillförlitliga och trovärdiga. De är direkt hämtade från personer som har stor erfarenhet och 
kunskap inom området vi har bearbetat. Primärkällorna är gjorda i början på maj vilket intygar att 
det är färsk information. Våra sekundärkällor är hämtade från vår kurslitteratur och är material vi 
har bearbetat innan. Det är kunskap vi har med oss från kurser vi har läst under vår studiegång, 
vilket vi anser är tillförlitliga källor. De vetenskapliga artiklar vi har använt oss utav är relativt 
färska och hämtade från Högskolan I Borås biblioteks databaser. Där vi har fått hjälp av utbildad 
personal att få fram dessa artiklar och anser att de är god tillförlitlighets och trovärdig 
information inom dem.      
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3 Teoretiska referensramen  
 
I detta kapitel kommer vi att belysa olika teorier som relaterar till vår studie. Där vi håller oss 
inom de ramarna av budget och budgetlös styrning. Dessa teorier skall sedan jämföras i analysen 
med den empiriska informationen vi har samlat in.   
 
 

3.1 Budgeteringens roller och syfte 
 
 
Budgeteringen syftar till att planera verksamheten för den kommande perioden (Ax, Johansson 
och Kullvén, 2005). Det är en utgångs punkt i företagens strategi där man går igenom det 
företaget skall åstadkomma inom den kommande tiden. Man använder budgeteringen för att 
planera de olika aktiviteterna i företagen. Aktiviteterna definieras som exempel: 
Försäljningsavdelningen, produktionen, inköpsavdelningen och så vidare, företagens olika 
avdelningar. Man analyserar de olika avdelningarna för att få en blick av det som behövs göra i 
verksamheten. Genom det så får man en överblick på verksamheten och dess avdelningar. Och på 
så sätt kan man göra en plan över var pengarna skall gå i verksamheten. Budgeteringen ger 
ledningen en helhetsbild på verksamheten, där man kan gå in djupare i verksamhetens 
avdelningar för att se vad som behövs åstadkomma (Ax, Johansson och Kullvén, 2005).  
 
 
Budget skapar även samordning. Med samordning menar man främst att man jobbar mot samma 
mål. Att de olika avdelningarna anpassar sina budgetar efter varandras. Och på så sätt skapar man 
en samordning i företaget där alla jobbar åt samma håll och anpassar sig kring varandras 
aktiviteter. Detta bidrar även att vid sammanställningen av del budgeterna att hitta de fel som kan 
uppstå mellan budgeteringarna (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). 
 
 
Budgeten ger en grund för resursallokering. Resursallokering är hur man fördelar resurserna i 
verksamheten. Man tittar igenom verksamhetens aktiviteter och bestämmer hur mycket resurser 
man skall fördela mellan de. Det är nyttan på de olika aktiviteterna som avgör hur mycket 
resurser som kommer att behövas under den kommande perioden. Det handlar om att se till de 
aktiviteter som genererar pengar i verksamheten, för att man skall kunna fördela på ett sådant sätt 
som ger maximal nytta för pengarna. Och genom budgetering kan olika verksamheter prioriteras i 
relation till varandra. Till exempel om man investerar i något så vet man hur mycket man 
betalade för den maskinen, och man vet ungefär hur mycket man kommer få tillbaka av den. 
Genom att man vet vad det kommer att sälja om de säljer en viss mängd (Ax, Johansson och 
Kullvén, 2005). 
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Budgeten syftar till ansvarsfördelning. Om man tittar på budgetarnas resultat kan man se den 
som har varit ansvarige för den delen, om den har gjort ett bra jobb ifrån sig. Genom att man 
jämför de värden som har uppstått med det resultat för viktiga parametrar, kan man se om något 
oplanerade har hänt. Och om det har skett så ligger ansvaret på den chef som är ansvarig inom det 
område, att åtgärda problemet. Därför blir budgeteringen ett viktigt verktyg för att fördela ansvar, 
bedöma utförda prestationer och om det är tillräckliga för problemet (Ax, Johansson och Kullvén, 
2005). 
 
Den ger även en bra grund för uppföljning, som görs för olika typer av utfall som kan uppstå. Det 
ger en bas att ha något att jämföra med. Man kan utföra uppföljningar under olika perioder, 
beroende på de olika perioderna verksamheterna utgår från. Antingen årsvis, kvartalsvis eller 
månadsvis, i vissa fall även tidigare för att till exempel att man gör snabba korrigeringar i 
verksamheten eller någon del av verksamheten. Det beror på företagets verksamhet samt storlek 
på hur de ovanstående delarna behandlas samt dess syfte. Syftet med uppföljningen är främst för 
att man skall kunna se vad som har skett eller kommer att ske. Samt titta om det finns avvikelser 
så att de kan åtgärdas. Vilket även skapar en grund för att man skall göra bättre budgetar i 
framtiden (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). 
 
Budgeten ger även kommunikation. Genom dialoger i verksamheten samlas olika idéer upp. 
Budgeteringen ger medarbetarna att komma med nya idéer, nya lösningar eller synpunkter inför 
framtiden. De ger ledningen möjligheter att sprida sin information till verksamheten. Budgeterna 
skapar även möjligheter att de olika enheterna hjälps åt inom verksamheten. Genom att man ser 
på varandras budgeterar och på så sätt kan man lösa varandras problem eller om man sitter i 
samma båt, kan man tillsammans komma på någon lösning (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). 
 
Budgeterna skapar medvetenhet bland personalen. Genom att de får en helhetsbild av vad 
verksamheten vill uppnå. För oftast så har den vanlige medarbetaren en bild av vad hans uppgift 
är och inte verksamhetens. Genom att man visar sambandet mellan verksamheten och ekonomi så 
får medarbetarna en helhetsbild av vad verksamheten vill uppnå (Ax, Johansson och Kullvén, 
2005).  
 
Budgeteringen skapar målsättningar för de olika enheterna i företaget under den utsatta perioden. 
Det är målen som skall uppnås för att få ett positivt resultat. Och för att få ett positivt resultat så 
gäller det att man lyckas med det som förväntas göra. Man operationaliseras de olika målen inom 
verksamheten till de genomförande delarna. Detta är en förutsättning att man skall arbeta med en 
decentraliserad organisation. Där beslutet tas av dem som kan själva verksamheten. Genom 
budgeteringen kan man bryta fram mål till vilken nivå som helst och kan sedan jämföra det 
mellan budget och resultat (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). 
 
Genom budget skapar man motivation i verksamheten och dess medarbetare. Genom att sätt mål 
och sedan låter man medarbetarna göra sina jobb, för att uppnå dessa mål. Det gäller att 
verksamheten ger klara och tydliga målsättningar åt medarbetarna, så det vet vad de gör och 
strävar efter (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). 
 
Olika företag har olika incitament system och vissa har inga alls. Incitament system är en typ 
utav bonus eller belönings system, som företagen har vid tillfällen då man till exempel presterar 
bättre resultat än vad den utsatta budgeten. Man utgår oftast från budgeterna och dess resultat. I 
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fall man presterar ett bättre jobb och ger till exempel ett bättra resultat än det som var budgeterat, 
som får man någon typ utav bonus eller belöning (Ax, Johansson och Kullvén, 2005).    
 
 

3.2 Budget processen 
 
Budget processen är hur man går tillväga när man tar fram budgeterna i de olika företagen. De 
skiljer även en stor del från framtagningen av mindre företag mot vad det gör av de större 
företagen. Det beror främst på att budgeteringen har olika syften i företag av olika storlek. Budget 
processen behandlar tre olika faser hur man går tillväga (Ax, Johansson och Kullvén, 2005).  
 

3.2.1 Budgetuppställande  

 
Detta är processen där man arbetar fram budgeterna och hur man gör detta skiljer på hur 
företagen jobbar. Men det finns tre metoder om budgetuppställande. En metod är 
nedbrytningsmetoden det är i vilket drag man bryter ner budgeten till delmålen för de 
underliggande enheterna. Den andra metoden är uppbyggnads budgetering som är tvärt om man 
börjar från delmålen till att komma till huvudmålen. Och den sista är iterativa metoden vilket är 
en blandning av de två ovan nämnda metoderna (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). 
 

3.2.2 Budgetuppföljning  

 
Här jämförs de olika budgeterna mot resultatet man har presterat under den tid som har varit 
utsatt. Det finns olika syften till varför man gör budgetuppföljningar. Det vanligaste är att se hur 
det har gått under en period. Men även beroende på vad företagen vill få fram av uppföljning. 
Dessa två faser betraktas oftast som de två huvud faserna i processen. Men det finns en till fas 
som är kopplat till dessa (Ax, Johansson och Kullvén, 2005).  
 

3.2.3 Budgetanalysen 

 
Det finns återkopplingar med budgetanalysen och de två huvudfaserna. Analys fasen mening är 
att dra lärdom av budgeteringen för den framtida perioden (Ax, Johansson och Kullvén, 2005).  
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Budgeterings faserna:   
  

 
 
 

3.3 Budgetens Styrfilosofi 
 
Det finns olika metoder för att styra företagen. Man brukar skilja mellan några kända styrformer 
som direktstyrning, målstyrning och nya styrformer (Bergstrand, Olve, 1996).  
 

3.3.1 Direktstyrning  

 
När man använder sig av direktstyrning är det vanligt att budgeten görs upp centralt, antingen av 
VD: n eller av ekonomichefen efter VD: s instruktioner. En sådan budget kan vara mycket viktigt 
som planerings instrument och som uppföljningsunderlag. Den motiverar inte medarbetarna, men 
den kan ha en viss samordnings funktion, i form av ordergivning till olika enheter inom 
organisationen. Utan att medarbetarna har någon större påverkan på det hela. Man menar att 
budgeten blir en mer handlingsplanering än prestationsstyrning (Bergstrand, Olve(1996)). 
 

3.3.2 Målstyrning 

 
Målstyrning används främst inom platser där marknadssituationen förändras snabbare. 
Målstyrning ger divisioner eller avdelningar frihet att arbeta efter deras idéer, så länge de håller 
sig inom vissa givna ramar. Del mål, budget och andra standards preciseras inte längre exakt på 
hur arbetet skall gå till, utan man lägger vikten på företagsledningens försäljningsmål, resultatmål 
och andra nyckeltal som de vill att enheten skall uppnå. Budgeteringens viktigaste uppgift blir att 
skapa ett forum för diskussion av måltal för de olika enheterna, dela ut ansvarsfördelning för 
chefer samt att den lägger en grund för de efterföljande budgetuppföljningars aktiviteter som 
visar om det överenskomna ansvaret har uppfyllts. 
Den teoretiska synen av målstyrning kan ses som idyllisk, men den är tyvärr sällan möjlig att 
genomföra som det var tänkt, eftersom i målstyrda företag så uppstår ofta en stor mängd verkliga 
eller bara inbillade avstämningsbehov (Bergstrand, Olve(1996)).  

Budgetuppställande 

Budgetanalys 

Budgetuppföljning 

Källa: (Ax, Johansson, Kullvén, 2005) 
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3.3.3 Målbildsstyrning/Visionsstyrning 

 
Utöver de ovan nämnda traditionella styrformerna har man på senare år börjat ifrågasätta 
målstyrningen, eftersom fokuseringen ligger på ett begränsat antal målvariabler. Man talar då 
istället om målbildsstyrning eller visionsstyrning, vilket är ett nyare styrsätt. Där avsikten inte är 
att ge det exakta målet för en enskild variabel, utan att visa en förändringsambition eller 
förändringsriktning. Budgeteringsarbetet blir då odefinierat och det blir osäkert om man kan ta 
fram en budget på de antagandena. Vid denna styrning blir riktningen uppföljningen av nyckeltal 
i stället för måltal. Men att man inte gör uppföljning mot budgeten utan mot förgående år. Ett 
sådant styrsystem är starkt motiverande mot chefen men kräver ofta en hög utbildnings nivå och 
problem nivå av medarbetarna. Med den formella styrningen så måste den framhävas ner, ännu 
mer än vid målstyrning (Bergstrand, Olve, 1996). 
 
 

3.4 Budgetlös styrning 
 
En mer uppmärksammad budget syrning har använts i företag och verksamheter på senare tid. 
Den budgetlösa syrningen har sin grund i en mer formaliserad styrning. Den belyser företagets 
forskning och utveckling (FOU) och den kultur som råder i företaget. 
 
Flesta företag har fortfarande någon form av budgetering. Av en undersökning som gjordes 2004 
hade 53 % av företagen en form av flerårsplanering. Men budgetens förändring har medfört att 
många överger budgeterandet pga. att många kritiker påstår att det är ”farligt” och osäkert för att 
den ger en falsk säkerhet av framtiden (Ax, Johansson, Kullvén, 2005). 
Frågan är om man helt kan sluta budgetera?  
Under samma undersökning som ovan har 76 % av företagen en omarbetad budget som ständigt 
förändras och utvecklas eller anpassas. Av de företag som av någon anledning helt övergivit 
budgetering har senare börjat eller kommit tillbaka på något sätt (Ax, Johansson och Kullvén, 
2005). 
 
Jan Wallander har i sin forskning argumenterat fram kritik mot budgeten, nedan har vi tagit upp 
denna kritik i form av punkter: 
 

• Budgeten har ingen dynamisk verkan, dvs. om omständigheten förändras för 
verksamheten då är det fortfarande budgetplanen som gäller, vill man förändra och övergå 
till ett annat system är det oftast inte så lätt, det är också tidskrävande. 

• Budget framställandet ger en mindre fokus på verksamhetens helhet, eftersom budget 
oftast gäller för en specifik avdelning eller en enhet. 

• Budgetring är kostsamt, arbetskrävande och inte minst tidskrävande. För att få en 
fungerande budget måste alla i företaget delta som då tar mycket kraft och tid. 

• Som vi har nämnt ovan finns det ingen säkerhet med en budget, det skapar bara en bild på 
hur framtiden kommer att se ut, vilket kan vara en förvrängd bild. 

• Det finns ingen riktig eller säker grund för hur en budget framställs, oftast är det 
gissningar och antaganden från tidigare budgetar. 
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• Budgeten är inte ”färsk” och inte aktuell, redan när den framställts har det gått en tid och 
marknaden kan se helt annorlunda ut. Företaget är beroende av data och den information 
som samlas in. 

• Den riktiga budgeten för företaget har inget med hur verksamheten bedrivs, i själva verket 
är det andra områden som är viktiga. Budget internt för företaget leder bara till olika 
politiska spel som mer skulle göra nytta på andra ställen (Ax, Johansson, Kullvén, 2005). 

 
 

Enligt (Wallander, 2002) är rapportering av utfall för ett företag och benchmarking, där företag 
jämför sig med varandra inom samma affärsgrenar och i andra branscher, mycket effektivare än 
den traditionella budgeteringen. 
Den största kritiken är mest riktad åt den traditionella årliga resultatbudgeten och tyngdpunkten 
läggs på profit centers, för snabba förändringar inom verksamheten. 
Även om kritik har riktats mot budgetering kan det inte uteslutas, företag kanske har slutat 
budgetera helt eller upphört med budgetering på koncernnivå, men använder sig fortfarande på 
företaget eller i nedre enheterna utav nyckeltal och andra icke-finansiella mått. Dessa mått mäts i 
flera olika dimensioner än den finansiella, som t.ex. Aktivitetsbaserad budgetering (Ax, 
Johansson och Kullvén, 2005) 
Något tal om avskaffning av budgeten är inte aktuell, men att ersätta budgeteringen på ett 
övergripande nivå är möjlig utan att gå in på detaljer. Detta görs med visioner och mål för 
verksamheten, där man på företaget bryter ner dessa mål till mer konkreta metoder som då utgör 
verksamhetens affärsplan eller verksamhetsplan. (Ax, Johansson och Kullvén, 2005) 
 
Med en budgetlös styrning finns det möjlighet att göra framtidsbedömningar på ett mer 
översiktligt sätt, långa flerårsplaneringar görs inte istället är företaget flexibel och bedömer efter 
regeringens analyser, konjunkturinstitutets och branschorganisationer. Detta ger en översiktlig 
bild på vad som tänkas komma. Man utför då löpande planering och uppföljningar som anpassas 
därefter. Balance Scorecard (Balanserade styrkort) har diskuterats om det kanske helt ska ersätta 
den traditionella budgeten. (Ax, Johansson och Kullvén, 2005) 
 
I en artikel (Libby & Lindsay, 2007) gjordes en undersökning på några av USA: s storföretag, 
vad deras syn på budgetering är och vad de tycker om budgetering. 
Fem frågor ställdes i en enkätundersökning till 212 företag. Frågorna handlade 
sammanfattningsvis om hur utvecklingen kommer att se ut med den traditionella budgeteringen, 
och hur styrning utan budget ser ut i framtiden och hur ledare förhåller sig till den budget de har 
nu. 
 
I artikeln kommer man fram till tre slutsatser. 
Det första är att den budgetlösa är långt ifrån universiel, dvs. Det finns ingen gemensam formel 
för alla företag att använda. Varje verksamhet måste anpassa sina processer inom en egen 
budgetram. 
Det andra  är enkät undersökningen, där många företag inom olika brancher har medverkat, 
resultatet lyder sammanfattningsvis att största majoriteten vill ha och behöver budgeten. 
En tredje slutsats enligt författarna säger att budgeten behöver inte och bör inte ersättas helt av 
Den budgetlösa, utan den införs delvis i verksamheten. Eller/och så kan den befintliga budgeten 
utvecklas med tiden.  
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Jan Wallanders fader Sven Wallander var en av Sveriges mest kända arkitekt. Han var grundaren 
till Svenska Handelsbanken på 1920-talet. 
Jan Wallander har sin grund i nationalekonomi vilket han doktorerade i, därefter tog han 
anställning på SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) som han var chef i under början av 50-
talet. Under 1953 och 1961 verkade han som chef på IUI (Industriens Utredningsinstitut). Mellan 1961 
och 1970 var han direktör för sundsvallsbanken, och sedan VD i svenska handelsbanken (1970-78), han 
inverkade som styrelseordförande mellan 1978 och 1991 efter det har han varit hedersordförande 
för SHB. 
Han har skrivit åtskilliga böcker. ”Livet som det blev”, behandlar hans memoarer och tiden till 
1960 som också blev hans brytnings punkt i karriären, han bytte nämligen från att vara forskare 
till bankdirektör. (Lagerwall, 1998) 
 
1970 fick Jan Wallander förfrågan att bli chef i SHB. Året därpå bildades SE-banken och blev 
nordens största affärsbank. Den blev 25 % större än SHB. Wallander såg positivt på det här för 
att SEB skulle få enorm omställnings kostnader som då skulle gynna SHB, det visade sig vara 
helt riktigt.  
Redan då ville Wallander decentralisera organisationen och sätta kunden i centrum, där beslut 
kunde tas nära och behovet för kunden kunde snabbt uppnås. Han ansåg att en budgetlös styrning 
skulle införas i verksamheten, vilket visade sig ge positiv resultat.  
Jan Wallander införde oktogonen som är en del av SHB: s kultur. Oktogonen är en stiftelse där 
man på företaget avsätter en del av vinsten, vid goda år, för pensioner till de anställda. 
(Lagerwall, 1998).  
 
En av Wallanders strategiska beslut den tiden var att stoppa införandet av informationssystem, 
och det visade sig vara rätt eftersom mjuk- och hårdvaran inte vara utvecklade nog för 
kommunikationen på banken, det passade den nya strategin: ”inga förhastade beslut”. Att vara först är 
sekundärt; att vara bäst är det primära.”  
Wallander var med införandet av VPC (Värde Papper Centralen), som gjorde stort genombrott 
eftersom aktiehandeln nu inte behövde använda kuponger utan blev papperslöst istället. 
(Lagerwall, 1998).  
 
Under kommande år deltog Jan Wallander i många olika styrelsemöten, som t.ex. Ericsson, 
Marieberg och Volvo, och hade ett stort inflytande i svenskt näringsliv. Hans idéer om 
bankkrisen och kreditgivandet gjorde stor påverkan på olika banker och företag (Lagerwall, 
1998).  
 
 

3.5 Beyond Budgeting Round Table (BBRT) 
 
Fler forskare och analytiker är överens om att budgetering måste utvecklas till något bättre, något 
som passar till både verksamheten och marknadens förändring. 
 
1998 bildades BBRT som då skulle fortsätta utvecklingen av budgetlös styrning för och till olika 
företag och verksamheter. Den nya ”budgettänket” skulle ske i olika processer och gradvis 
införas i företaget. 
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BBRT har argument till varför den traditionella budgeteringen måste avskaffas delvis, om inte 
helt.  
BBRT har till uppgift att hjälpa företag med nya strategier och modeller som med 
decentralisering och kunden i centrum föra de framåt. 
 
I artikeln (Hope & Fraser, 1999) har dem forskat kring ett antal företag som helt eller delvis 
övergivit den traditionella budgeten, ett av företagen är Svenska Handelsbanken. Forskarna 
menar att den traditionella budgeteringen sätter barriärer för verksamhetens utveckling speciellt 
med marknadens förändringar. 
Beroende på vad verksamhetens vision och mål är sker förändringen till en budgetlös styrning 
eller BBRT genom olika steg med hänsyn till olika faktorer. Det gäller i vilken nivå 
organisationen befinner sig på, och att planering sker, sedan genom strukturering och byggandet 
av en ny modell som avslutningsvis implementeras av i företaget. 
http://www.bbrtna.org/about_bbrt.html 
 
 
Vidare i artikeln visar författarna i en figur skillnaden mellan en traditionell budgetering och 
budgetlös styrning, och tar upp tio principer för en budgetlös styrning, dessa principer är: 
 

• Sätta mål; ”Mål behövs” (Jan Wallander, ”Med den mänskliga naturen - inte mot”), att 
sätta mål är viktig för att slå konkurrenterna, inte budgeten i företaget. 

• Strategi; Att utveckla strategi nära kunden och vara öppna för att utveckla processen. 
• Tillväxt; Att få de anställda att tänka innovativt. 
• Resurs användning; Skapa resurser som ser över en längre tid, inte kortsiktigt. 
• Koordination; uppnå koordination genom orsak och verkan relationer mellan enheterna. 
• Cost Management; Se om kostnaderna har ett värde inte om det har minskat eller ökat 

från föregående år. 
• Prognoser 
• Mätning och kontroll; Göra olika mätningar i företaget för att indikera förmågan eller 

status. 
• Belöning 
• Delegation; Ge ansvar att göra som man vill. 

 
BBRT är en mer flexibel och mer effektiv modell än den traditionella budgetmodellen. 
Nedan visas skillnaden mellan en traditionell och den nya modellen i en figur. 
Traditionell modell   Utvecklande modell 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vision 

Strategi 

Plan/Budget 

Årlig Budget 

Mål 

Strategi 

Plan 

Prognos 

Uppföljning 

Uppföljning 
Kontinuerliga processer 
Värdering 

http://www.bbrtna.org/about_bbrt.html
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Källa: (Hope & Fraser, 1999) 
 
 
Figur: Modellerna visar hur den traditionella budgetprocessen går till jämfört med den 
utvecklande modellen. 
 
 

3.6 Omvärldsanalys 
 
Naturligtvis är det viktigt att göra en omvärldsanalys vid strategisk planering. Det kan innebära 
en kartläggning av företag runtomkring och externa faktorer. Det gäller vara steget före i 
anslutning till de förändringar som sker. 
Några analyser som mäter externa förhållanden är: (Samuelson, 2004) 
 

• Kundanalys 
• Pris/kvalitet 
• Konkurrentanalys 
• Utnyttjande av externa databaser 
• Benchmarking 

 

3.6.1 Kundanalys 

 
Identifiering av kunden och kundens behov har storbetydelse vid verksamheter som har 
tyngdpunkten på decentralisering och ansvar långt nere i avdelningarna. Från företaget måste en 
detaljerad kundanalys göras för att se vad kunden värdesätter och vill ha (Samuelson, 2004). 
 

3.6.2 Konkurrentanalys 

 
En konkurrentanalys görs för att få en bättre bild på hur marknaden ser ut och var företaget 
befinner sig, och vad som behöver göras för att förbättra och ligga före. Detta görs med analys av 
vilka konkurrenter man bör fokusera på och deras styrkor och svagheter, samtidigt som den 
förändringen av marknaden beaktas. Företaget observeras om det rör sig ”uppströms” eller 
”nerströms” i värdekedjan, dvs. var företaget befinner sig mellan produktion och försäljning. 

Kontroll/Uppföljning 
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Det har blivit allt vanligare att affärssystem konkurrerar med varandra än enskilda företag 
(Samuelson, 2004). 
 
 

3.7 Benchmarking 
 
Med benchmarking menas att företag jämför sig med andra företag inom samma bransch och i 
andra branscher. Här söker företaget efter den bästa eller största konkurrenten eller 
konkurrenterna och ser vilka bristerna är, och sedan försöker förbättra. Frågor som vem gör det 
här bäst och vad kan vi göra för att göra det bättre är två ledande frågor vid benchmarking. Det 
gäller inte bara finansiella mått, det kan vara andra mättal som gör att företaget är framgångsrik 
och som inte visas i några siffror eller årsredovisningar, det kan då vara analys och mått på 
resurser och kompetenser (Samuelson, 2004). 
 
 

3.8 Decentralisering 
 
Motsatsen till decentralisering är centralisering som betyder att verksamheten förskjuter makten 
från högre instanser till nedre enheterna. Verksamheten har division chefer som har ett stort 
inflytande och makt att ta beslut.  
Syftet med en decentralisering är att komma kunden nära, och ge större befogenhet till linje 
cheferna för att kunna ta de beslut som krävs för att ge kunden en snabb och enkel lösning. Det 
betyder att en del frågor inte behöver besvaras med hjälp chefer av högre division som sitter på 
kontor och inte har kontakt med kunder. (Samuelson, 2004) 
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4 Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra våra empiriska material som vi har samlat in. Intervjuer 
och beskrivning av bankernas struktur och bakgrund ges till läsaren. 
Upplägget av empirin börjar med Svenska Handelsbanken och deras styrning, därefter har vi 
försökt att hålla samma struktur gällande SEB. 
Intervju Svenska Handelsbanken: Jan Wergeland, Kontorschef, Göteborg. 
Intervju SEB: Göran Olander, Business Controller i regionen Väst och telefonbanken. 
 
 

4.1 Svenska Handelsbanken 
 

4.1.1 Om Svenska Handelsbanken  

 
Svenska Handelsbanken är en universalbank som grundades 1871. Med universalbank vill de 
säga att de levererar tjänster inom hela bankområdet.  De är Sveriges största bank och nordens 
tredje största, och etablerade i många länder. Det har 457 kontor i Sverige, 141 i övriga Norden 
och Storbritannien samt 17st i övriga länder. De är en av Sveriges första organisationer som 
övergick till budgetlös styrning (Wergeland, 2008). 
 
Svenska Handelbankens har ett antal dotterbolag, Handelsbanken Finans sköter avbetalningar och 
köp, leasing, speciella lån, Liv som behandlar försäkringar, fonder, och Statshypotek som gäller 
lån.   
Allt som har att göra med kunder och dotterbolag kanaliseras via kontoren på Svenska 
Handelsbanken, varje kontor har sitt eget ansvar och därmed behöver inte vända sig till högre 
instanser för godkännande (Wergeland, 2008). 
 

4.1.2 Mål och Styrka 

 
Svenska Handelsbankens mål är att ha högre räntabilitet på eget kapital än genomsnittet, jämfört 
med andra banker på marknaden. Och detta skall åstadkommas med bättre service och lägre 
kostnader. (Wergeland, 2008) 
 
Svenska Handelsbanken har varit, den banken som har haft högst lönsamhet de senaste 37 åren 
än genomsnittet av konkurrenterna. De har haft de mest nöjdaste kunderna i Sverige sedan de 
började med sina mätningar 1989. De är den mest kostnadseffektiva universalbanken i Europa. 
Svenska Handelsbanken har under lång tid haft lägre kreditförlustnivå än konkurrenterna. 
(Wergeland, 2008) 
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4.1.3 Företagsfilosofi 

 
Svenska Handelsbanken företagsfilosofi är att vara en Starkt decentraliserad organisation. Att 
kunden skall vara i centrum och inte deras produkter. Deras lönsamhet skall alltid prioriteras före 
volymen. Att de är en bank som tänker långsiktlighet relationer med sina kunder. De har 
Oktogonen som är bankens resultatandelssystem (Wergeland, 2008). 
 

4.1.4 Budgetering 

 
På förfrågan om vad Svenska Handelsbanken anser om den traditionella budgeteringen ansåg 
Wergeland att det var en begränsning för deras verksamhet, därför har de inte budgetering. Den 
är också opålitlig för att världen är förändrig. Budgetering skapar mål som är låsta, och vid 
överträffade mål finns det en tendens att slappna av, det kan skapa en slapphet i företaget.  
Budgeteringen blir väldigt inaktuell efter en kort tid, vilket inte är ett problem för Svenska 
Handelsbanken.  
Med Svenska Handelsbankens modell finns det inget missnöje med systemet, det är mycket fritt, 
ingen säger till mig vad jag ska göra enligt Wergeland, och organisationen har inte en tanke på att 
byta till en mer traditionell budgetering. 
 

4.1.5 Budgetmodell 

 
Wallander har skapat Svenska Handelsbankens styrmodell och det är endast hans modeller som 
används och utvecklas. Det sker heller inga hastiga paradigm skifte. Om något är fel så tar vi en 
del i taget och steg för steg och löser problemet, allting ändras heller inte på en dag, 
verksamheten fungerar inte på det sättet, vi utgår från Handelsbankens modell och förfinar. 
 
Ett exempel är förändringen på valutamarknaden (som kom efter Wallanders tid), en marknad 
som är ”vaken” 24 timmar. I början jobbade man sina tider på företaget och sedan gick man hem, 
det som hände efter fick hända. Men så införde man Svenska Handelsbanken - markets som då 
internationellt kunde bevaka valutamarknaden. Det fungerar ungefär som stafett där företaget 
lämnar över pinnen som då cirkulerar hela tiden. 
Anpassning till omvärlden sker lite i taget samtidigt som den röda tråden finns, enligt Wergeland. 
 
Svenska Handelsbanken är en decentraliserad organisation. Där är även en bank som tror på 
individen. Det finns mycket eget ansvar och där kunden alltid sätts i centrum. Företagsfilosofin är 
en del av styrsystemet. Wergeland nämner att de inte mäter i siffror det de lånar ut, för det kan då 
leda till att man blir frestad till att låna ut mer pengar till låga marginaler.  
Vinstdelningen är liten och samlas i en stiftelse som kallas för Oktogonen samma utdelning ges 
till alla. Ligger det över snittet läggs det som aktier i Oktogonen. Utveckling av egna ledare sker. 
Alla ledare måste sätta sig in i kulturen och veta vad som gäller för att få en bild av helheten och 
ha kunskap om allt som händer i organisationen.  
Vi väljer de kunder som vi vill jobba med enligt Wergeland. De som tar besluten är väldigt nära 
kunden. Ingen marknadsavdelning finns, kontoret ansvarar själva för reklamkampanjer och annat. 
Jan Wergeland säger att ansvarsområden är väldigt enkla och tydliga.  
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Han har en chef i regionen, en regionbankchef och sedan en koncernchef. Det är alltså inte många 
nivåer som kan komplicera kommunikationen. Han säger också att det råder en flexibilitet och 
handlingskraft istället för långsiktig planering. Vi tittar dag för dag på vad som händer och vidtar 
åtgärder, detta beroende på vad som händer i omvärlden. 
 

4.1.6 Handelsbankens styrsystem 

 
Ett styrsystem måste vara tydlig och transparent, samtidigt som den måste vara enkel att förstå 
och att den går att jämföra med andra enheter över tiden. Styrsystemet ska styra mot koncernens 
övergripande mål, dvs. bankernas alla roller och enheter samt de anställdas samverkan ska 
uppfylla koncernens övergripande mål.  
 
Svenska Handelsbankens arbetssätt bygger kring kunden, eftersom decentralisering råder har 
kontoren det samlade ansvaret för enskilda kunder. Men det finns de regionala huvudkontoren 
och affärsenheter som fungerar som stödfunktioner för de lokala kontoren. De centrala 
affärsområdena är produktägare och centrala avdelningar är stödjande för övriga enheter. Figuren 
nedan visar hur det hänger samman: 

 
 
 
Rätt att delegera affärsansvaret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuren visar hur olika avdelningar inom Svenska Handelsbanken förhåller sig till varandra. Som 
figuren visar ligger allt fokus så som ansvar och beslut nära kunden. Lokala kontor har en viss 
befogenhet att ta snabba beslut, pilarna visar hur dessa kontor har rätt att delegera affärsansvaret 
till centrala affärsområden och regionala huvudkontoren. Samtidigt har dessa enheter skyldighet 
att ge stöd till de lokala kontoren (små pilarna), detta för att kunden ska bli nöjd (stora pilen). 

Centrala 
avdelningar 

Centrala 
Affärsomrd. 
”produktäg.
” 

Regionala 
Huvudkon. 

Kontor 
kundansv 

 
KUND 

 

Skyldighet att ge stöd 
Figur. Källa: (Wergeland, 2008)  
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Decentralisering innebär inte att varje anställd måste lösa problemen själva. Inom Svenska 
Handelsbanken har man olika funktionsansvar utdelat i olika områden eller avdelningar som 
ekonomi, personal, IT till exempel. 
Här stödjer varje funktion andras behov i koncernen, det anpassas och effektiviseras till sin 
verksamhet med hög kvalité. 
 
Planeringskommittén ansvarar för alla dessa produkter. Allt inom IT och statshypotek, några som 
ansvarar för centrala huvudkontoret, några som ansvarar för kapitalförvaltningen. Jan fungerar 
som delegat i den gruppen, sen sitter det ekonomi chef och vice VD för regionbanken. CFO är 
ordförande i den gruppen. 
 

Den interna marknaden 

 
Planeringskommittén fungerar som en intern marknadsplats där köpare och säljare av interna 
tjänster träffas för att efter granskning och genomgång av verksamheten fastställa omfattningen 
och interna priser för de tjänster som efterfrågas. 
 
Vi försöker samla alla kostnader och intäkter så nära kunden som möjligt, så kallat kostnadsbas. 
För då har vi möjlighet att sätta rätt pris. 
För att ha koll på läget har vi ett resultatsystem, den så kallade RESS. Vi är väldigt mån om att 
navigera i vår verksamhet, så det är viktigt att vi får signaler hur det går för oss. 
Vi jobbar nu med två system som vi kan navigera vår vardag med. Det ena är kundnöjd 
undersökning, för att se hur vi ska navigera. Det andra är effektivitet, genom lägre kostnader och 
avkastning på eget kapital för hela banken.  
 
Den mäts och delas upp i tre olika centers; Internal profit center, Investment centrers, profit 
Centres och customers. 
 

Internal profit Centers investment centers  profit centers  Customers 
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Figur. Källa: (Wergeland, 2008).  
 

 

FIGUR 

 
Modellen visar hur olika enheter inom Svenska Handelsbanken hänger samman, och hur de kan 
påverka varandra. Detta görs från olika interna enheter (Interna Profit Centers) till regionala 
investeringsenheterna (Investment centers), som sedan sträcker sig till olika branscher (profit 
centers) och slutligen till kunderna. 
 
En annan modell används för en individuell prestation och utveckling av personal på SHB. På 
Svenska Handelsbanken har man en intern styrmodell ”the ever spinning wheel” för de anställda 
för vad de vill göra och resultatet av deras arbeten. 
Det börjar med samtal om vad de anställda vill göra på företaget, sedan gör de en 
verksamhetsplan på vilka mål som ska uppnås, efter det har man uppföljningar och ytterligare 
samtal på hur det har gått, därefter sätts lönen. 
Figuren nedan visar processen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Källa: (Wergeland, 2008). 
 

FIGUR 

 
Figuren visar Svenska Handelsbanken verksamhetsplan. Processen beskriver först samtal (Plus) 
som har ett syfte för vad som ska göras och vilka mål ska sättas. Därefter följer en handlingsplan 
(Action Plan) för hur dessa mål ska uppnås. En individuell uppföljning görs för att se hur det har 
gått, har de anställda och företaget uppnått sina mål, om inte det har gått som planerat, frågar man 
sig vad felet var och vad kan göras bättre. Denna process utförs med kunden i centrum 
(Wergeland, 2008). 
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4.1.7 Ansvar och kommunikation 

 
VD: n besöker och har samtal med varje kontor en gång om året. Varje enskild kontor tar till sig 
det som VD: n säger och försöker anpassa det till sitt eget kontor. Jan Wergeland chef på SHB 
belägen i Göteborgs City har ansvar för just sitt kontor, och det gäller också kreditgivningen. Jan 
nämner att de går efter ett talesätt där det sägs: ”du bör inte låna ut pengar som du inte kan se från 
ditt kyrktorn”, det innebär att du måste ha den närhet till kunden. Kunder som vi har försöker vi 
kontakta och besöka på företaget, de vill säga på deras hemmaplan. Vi ber dem inte komma till 
oss på kontoret. 
 
Enligt Wergeland har det samlade kundansvaret, de är ”spindeln i nätet”. 
Kontoret ansvarar för allt, de bestämmer vad kunden skall erbjudas, kundens behov är vad som 
gäller. SHB är ingen säljande organisations som ska sälja så det ”knakar”.  
Det finns också ett regionalt huvudkontor som kan tas till hjälp om det behövs, det finns även 
centrala affärsområden som kan hjälpa vid lite udda saker. 
 
 
På kundens lokala bankkontor ligger ett samlat ansvar för varje kund, där ligger ansvaret för:  

• Kvalificerad och samordnad service från alla enheter i koncernen 
• Samtliga krediter  
• Kunden betalar rätt pris och bankens lönsamhet för det samlade affärsutbytet med kunden. 

 
Affärsansvaret kan delegeras regionalt eller centralt för att kunden ska kunna använda bankens 
tjänster på olika orter. De regionala och centrala affärsenheterna är skyldiga att då ta emot detta 
ansvar då kontoret så önskar. 
Alla Svenska Handelsbankens produkter tillhör en central avdelning (”produktägarna”) som 
ansvarar för att produkten är bland annat säljbar, förståelig, kunna levereras, ha rätt pris och även 
bevakning av marknaden och konkurrenterna görs. 

Utbildning 

 
På Svenska Handelsbanken har de interna utbildningar och utbildar på plats. Vi har kontinuerliga 
utbildningar som vi tror mycket på enligt Wergeland. Svenska Handelsbanken är inte mycket för 
teori, vissa teorier måste man läsa som skattesystemet, annars måste man ha bra möte med 
kunden.  
Du går inte någon utbildning om du inte ska använda den. Vi har också udda utbildningar, som 
certifikat och andra utbildningar som sätts upp genom kontoret och regionalt. 
 

4.1.8 Kunden i centrum 

 
Svenska Handelsbankens filosofi är främst att sätta kunden i centrum, det gör att verksamheten 
måste fungera decentraliserat genom att ansvarsområden ligger långt nere i organisationen. 
Lönsamhet prioriteras alltid före volym och ledare utbildas och utvecklas inom företaget.  
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Kundens behov och kundlönsamhet har en stor betydelse i Svenska Handelsbanken. Man har en 
selektiv kundbearbetning på företaget, och det lokala kontoret har affärs- och lönsamhetsansvar 
för koncernens samlade affärsutbyte med kunden. 
Som vi har nämnt tidigare fattas beslut nära kunden, enligt Svenska Handelsbanken själva är det 
en enkel organisation med klara ansvarsområden. Det finns en flexibilitet och handlingskraft 
istället för långsiktig planering. 
Men med decentralisering kommer dels ett centralt ekonomiskt styrsystem och sedan en central 
kreditpolicy. 
 

4.1.9 Budgeteringens utveckling 

 
Enligt Wergelands personliga åsikt är det viktigt att följa upp mjuka och hårda variabler, och 
försöka kombinera dessa två.  
 
Jan nämner steg för steg hur det kan se ut 
Analysera, agera, få signaler, se fel, analysera och agera igen. 
 
 
 
Analysera  agera  få signaler    
 
 
 
 
           se fel 
 
 
 
 
”Det gäller att se vad som kommer.” 
 
 
 
På förfrågan om budgetering kommer att finnas kvar svarade Wergeland: 
Det kommer att finnas kvar. Ett exempel på det är nystartade företag som behöver ha något att 
jämföra sig med, de behöver i början ha en budget, eller som i en fotbolls förening som behöver 
en mer traditionell budgetering för att styra. 
Navigeringen är också viktig beroende på hanteringen av budgetprocessen. 
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4.2 SEB  
 

4.2.1 Om SEB 

 
SEB bildades 1972, genom en sammanslagning av Stockholm Enskilda Banken (grundat 1856) 
och Skandinaviska Banken (grundat 1864). Anledningen till att de gick ihop var att säkra sin 
starka ställning bland företagskunderna och möta de internationella storbankernas konkurrens. 
(SEB, 2007). 
 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som tar han om 2500 stora företag och institutioner, 
400 000 mindre och medelstora företag samt mer än 5 miljoner privatkunder. De finns i 20 länder 
med 20 000 medarbetare, där hälften jobbar utomlands. SEB erbjuder en rad tjänster både till 
deras företagskunder och privat kunder. Till deras företagskunder erbjuds finansiering, 
betalningar, Coparate finance, Cash management, rådgivning, försäkring, valuta- och 
värdepappershandel och värdepappersförvaring. Och till sina privatkunder erbjuds Private 
banking, dygnet runt service, kort, betalningar, bolån, försäkringar, sparande och lån.   
 
SEB har Nordens ledande position som finansiell partner, fondförsäkring, kapitalförvaltning, 
sparmarknaden och livförsäkringar (SEB, 2007). 
 

4.2.2 Affärsidé 

 
SEB: s affärsidé är att erbjuda finansiella tjänster samt hantera finansiella risker transaktioner för 
deras företag och privatpersoner, på ett sådant sätt så deras kunder blir nöjda. Samt att deras 
aktieägare får en konkurrens kraftig avkastning och att de anser sig vara goda 
samhällsmedborgare (SEB, 2007). 
 

4.2.3 Vision, Mål och Strategi 

 
SEB: s vision är att vara högst rankade av sina kunder i de marknader de befinner sig i samt 
ledande i lönsamhet. De skall nå sina mål med att ha motiverade medarbetare, ökad samordning 
mellan koncernens olika delar och koncerngemensamma stabs- och affärsstödsfunktioner. ”Ett 
SEB” skall ge sina kunder tillgång till SEB: s samlade kompetens och tjänste utbud. Från 2006 
har SEB satt nya finansiella mål. Deras räntabilitet skall överstiga genomsnittet för jämförbara 
banker samtidigt som deras vinsttillväxt skall vara uthållig (SEB, 2007) 
 

4.2.4 Budgetens syfte och roller  

 
Enligt SEB använder de sig utav budget som styrverktyg, med prognoser.  Deras budget bygger 
på att planera för framtiden så att man kan fastställa målen för det kommande året. De tycker att 
budget är ett bra verktyg som både har för- och nackdelar men enlig Göran ser han inte det som 
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en optimal modell. Eftersom man behöver lägga ner så mycket tid och resurser på att framställa 
budgeten, vilket man inte behöver göra med den Budgetlösa modellen. 
 
Budgeteringen främsta syfte enligt Göran är att framställa det kommande årets mål. De gör sin 
verksamhets plan på tre år. Det första året är deras budgetår och de två andra åren är budget 
prognos. De jobbar efter kalender året med en rullande kvartal planering, på en sex kvartals 
prognos, där de första fyra kvartalen är viktigast. 
 

4.2.5 Resurser och kostnader för banken i samband med budgeten 

Deras resursallokering kostar ca 40-50miljoner för banken i Göteborg som också är 
huvudkontoret, siffrorna är en snabb summering i grova drag. Enligt Göran inversteras det i 
Datasystem som hjälper dem att framställa sin budget.  
 
Resursfördelningen tar inte hänsyn till olika aktiviteter inom banken, utan man fördelar det på 
själva bankerna. Bemanning är den största kostnaden enligt Göran. Hur de resurserna fördelas 
upp beror på den enskilda banken och hur de använder pengarna. Det fördelas på de banker där 
det finns förutsättningar samt möjligheter att expandera eller växa.  
 

4.2.6 Kommunikation och Ansvar 

 
Kommunikation på SEB har ett bra flöde enligt Göran. De har telefon möten en gång i månad 
med regionerna. Där de diskuterar vad man har gjort och vad som skall göras. Samtidigt har 
Göran själv kontakt med bankerna i Region Väst minst en gång i veckan. På så sätt menar Göran 
att man håller uppe kommunikationen hela tiden och håller informationen på en hög nivå. 
 
Det är Göran själv som delar ut uppgifter på vad som skall göras och ger förslag på hur det skall 
göras, det uträttas bara under hans region. Det är han som har hela ansvaret att allt genomförs 
som planerat. Beslut som tas får han från sin regions chef, som i sin tur får från VD: n. 
  

4.2.7 Uppföljning och Avvikelser    

    
Uppföljning sker varje månad, där Göran och Regions chefen kommunicerar per telefon, samt att 
de åker ut var tredje månad för att mäta upp och jämföra avvikelserna mot det budgeterade. SEB 
har en avvikelse marginal på +/- 5 %. Vilket Göran tyckte var ganska hög.  
 
Ifall det skulle uppstå avvikelser tar de tag i händelsen då den inträffar. Men Göran vill att man 
blir bättre på att använda någon typ av riskanalys eller känslighets analys. Ifall man gjorde det så 
trodde Göran att man kunde få ner avvikelsen ännu mer. Han nämner att styrelsen inte vill göra 
någon extra analys, eftersom om det inte inträffar något så kommer det vara ett onödigt arbete 
som både tar extra tid och resurser.  
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4.2.8 Belönings system  

 
SEB har en belönings system som bygger på, om man levererar bättre än planerat så får man en 
liten bonus som fördelas till alla i banken. Men alla har ett individuellt mål som de jobbar efter. 
De anställda har sitt ansvar för sina mål men svara inför sin chef menar Göran.    
 

4.2.9  Budget styrning    

 
SEB utför deras strategiska planering eller ”Målplanering”, varje år i september/oktober månad. 
Där framställer de det kommande årets mål. Deras budget bygger på en 3 års planering, där man 
gör en budget för ett år fram och de resterande två åren är en grov prognos som de tror väntas 
komma. 
 
Budgeten fördelas från olika input som kommer utifrån den externa marknaden. De anser att den 
bygger mycket på hur förutsättningarna ser ut, på de olika områdena. Därför gäller det att man 
har mycket strategiskt tänk bakom det hela. 
 
De styr med K/I – tal, som innebär att man sätter intäkter mot kostnader och avkastning. 
 
De jobbar utöver marknadens förutsättningar. De har också en Benchmark tänkande för att se hur 
de förhåller sig till andra banker. När de andra bankerna förbättrar sig så höjer de ”ribban” och på 
så sätt förbättras de hela tiden menar Göran. Då de väl ligger under ”ribban” så är deras strategi 
att inte dra ner på marknadsföringen, utan tvärtom. 
 
Budgetens fördelar enligt Göran är att man kan utföra en mer strategisk tänkande, där man kan 
verkligen tänka igenom i detalj vad man vill. Genom att man kan fördjupa sig mer i den 
strategiska planeringen kan man också sätta ett finger exakt på vad man vill åstadkomma, vilket 
då gör det lättare att göra en satsning med en budget jämfört med den Budgetlöa styrningen, för 
att man har en tendens att bli snålare och snålare med en budgetlösa styrningen. Enligt Göran så 
kunde man fastställa kostnaderna med budgeten men inte intäkterna. Detta ansåg han vara en 
nackdel samt att det kostar både tid och resurser, att prognoserna blev gamla efter en kort tid, 
vilket gjorde att man inte kunde lita på dem till 100 %.     
 
Med budget menar Göran att man kan göra de riktiga lyften på de områden man vill expandera i. 
Eftersom man satsar på ett annat sätt med budget, man får inget riktigt leveransdatum.  
Nackdelen är att budgeten blir gammal reda i februari mars. Budgeten är stark på kostnads sida 
men svag på intäkt sidan. Och de som styr detta beror oftast på de externa faktorerna för att 
lyckas. Intäkterna är svår budgeterade, vilket gör att budget blir väldigt stel. Därför görs varje 
kvartal ny revidering för att se hur intäkterna ser ut mot de planerade. Prognoserna inte är så 
omfattande utan ofta på en högre nivå överblickande. Och då utförs den kontrollen för att se vad 
som händer. När man gör en prognos så tittar man på inputen. Vilket är de trender eller faktorer 
från externa förhållanden för att se vad man behöver för att förankra. Budget fungerar inte bara 
av sig självt utan man måste ha en prognos process som gör den strategiska planeringen för att se 
vad som väntas komma. Skillnaden är att den tar lång tid och i viss mån onödigt arbete jämfört 
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med Budgetlös. Man vågar ta kostnaderna på ett annat sätt med budgetstyrd modell. Man kan 
aldrig se på en budget som säker utan måste använda sig utav prognoser.  
 

4.2.10 Budgetlös 

 
Han nämner också att de har jobbat med en Budgetlöst modell för 3-4 år sedan. Men att det inte 
har fungerade för SEB. SEB är ett börsnoterat bolag och har en styrelse som bestämmer. Under 
den tiden de använde sig utav Budgetlös styrning så jobbade de efter en sex kvartal period i 
rullande ordning, där de fyra första kvartalen var viktigast vilket gjorde att man hamnade utanför 
kalenderåret. Detta gjorde att deras budgetplan inte bibehöll tiden. Styrelsen ville veta vad som 
skulle komma det kommande året men det gick inte som planerat eftersom man var fixerad vid 
bara ett år, som då gjorde det krångligt för bl.a. aktieutdelningen. Man måste ha med sig den 
externa markanden och styrelsen för att utvecklas framåt, det gick inte ihop med deras 
organisation och styrelse. Vilket var den största anledningen att de gick tillbaka till den 
traditionella budgeten.   
 
Styrelsen kan inte ta ett fast beslut i december på den budget man tar fram i sep/okt. Vilket gör att 
man inte har en fastslagen budget att gå efter i början av januari. Utan det är först i februari 
månad man kan ta det beslutet. Styrelsen vill då de veta hur det har gått i december. När man gör 
dessa processer måste man tänka på organisationen, och hur det påverkar. Tiden måste passas 
hela tiden. Den sk. normala ekonomi personalen utför budgeten där Göran är den ansvarige. Vid 
planering använder inte SEB aktivitets budgetering eller nollbas utan jobbar utöver inlåning, 
räntemarginalen och marginalutveckling som byggs utav deras nationalekonomers analyser. De 
plockar fram trender på vad de tror skall hända. De är dåliga på scenarier och på att se vad som 
kommer att hända. För om den totala markanden tar en annan väg, finns det en förbredelse. Detta 
gör man inte för det tar extra tid och resurser, händer det inte så är det bortslösat tid och pengar 
ansåg dem.  
 

4.2.11 Budgeteringens utveckling  

 
Seb har inga planer att gå över till Budgetlös styrning igen. Utan de kommer att försätta med 
deras arbetssätt som de använder sig av idag. De tror att budgeten kommer att leva vidare men att 
den kommer att utvecklas under åren. De tror inte även att företagen kommer byter till den 
Budgetlösa styrningen i framtiden, utan att budgeten kommer alltid att leva kvar. 
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4.2.12 SEB: s Organisationsstruktur    
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5 Analys 
 
I detta kapitel sammanställs resultatet från vår studie. Vi kommer att göra en jämförelse med 
teorin och den empirin som vi har tagit fram. Det kommer att ge oss en klarhet vad litteraturen 
säger om den styrning som bankerna använder, i förhållande till varandra och även till empirin. 
Här vill vi ge läsaren förståelse av de skillnaderna som finns mellan dessa bankers styrsätt och 
anledningen till det valda budgetsystemet. 
 
 
Efter våra intervjuer märkte vi att ett helt budgetlöst styrning eller endast budgetstyrning inte gör 
företaget där de kan nå sina mål. Handelsbanken hade en mer kortsiktig planering där de från dag 
till dag såg hur marknaden skiftade, vad som behövs göras och hur anpassning till en omväxlande 
marknad kunde göras på bästa möjliga sätt. Medan SEB hade sina mål och hanterade avvikelser i 
samband med att de uppstod. Handelsbankens modell och arbetssätt kunde vi se som en 
omvärldsanalys av externa intressenter. Det var viktigt för de att inte låsa sig fast vid några mål 
som kunde ändras pga. efterfrågan från marknaden eller andra faktorer som kunde vara ett hinder 
för möjligheter som kunde då vara mer lönsamma. Inom SEB:s kunde detta system leda till att 
företaget hamnade efter med deras budgetplan, och eftersom styrelsen krävde en tillfredställande 
resultat under en viss tid kunden SEB inte hålla den årliga budgetplanen som hade fastslagits från 
styrelsen. 
 
 

5.1 Budgetens syfte och roller 

 
Budgeteringen syftar till att planera verksamhetens för den kommande perioden. Man utgår från 
företagens strategi på hur man skall planera det företaget skall åstadkomma under den utsatta 
tiden (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). 
Genom vår undersökning ser vi hur planeringen fungerar på olika sätt och de använder 
planeringen för olika ändamål. SHB har en planeringskommitté som säljer sina tjänster till de 
olika kontoren. Det är kontorschefen på banken som avgör vilka tjänster som behövs och köper in 
de han tror passar bäst till sin bank. Medan SEB har en planering som arbetar mot tiden. De har 
behov av deras prognoser, att de slår rätt inom en viss period. 
 
Budgeteringen skapar samordning genom att man jobbar mot samma mål (Ax, Johansson och 
Kullvén, 2005). Detta SEB och Svenska Handelsbanken har gemensamt där de båda utgår från att 
man jobbar mot samma mål. 
 
Resursallokeringen är hur man fördelar sina resurser i verksamheten på de olika aktiviteterna 
(Ax, Johansson och Kullvén, 2005). Skillnad mellan SEB och SHB är att SHB har egen budget 
att utgå ifrån. De har ingen central ledning som bestämmer om en utökad budget eller inte. 
Medan SEB: s direktiv kommer uppifrån, för en satsning inom det område de tror finns störst 
möjlighet att expandera. 
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För varje budgetplanering finns det en ansvarig person (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). Detta 
ses tydligt i SHB: s organisation där ansvaret ligger decentraliserat. Medan SEB har en ansvarig 
person som bestämmer för de lägre divisionerna och de lutar mer åt det centrerade hållet. 
 
Uppföljningen sker efter behov och detta kan variera från bank till bank och kan skilja sig 
beroende på strategiska planen. Enligt teorin kan detta bero på verksamhetens syfte eller målets 
syfte. Vilket kan visa sig vara olika vid olika perioder (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). I SHB 
sker uppföljningen individuellt medan SEB har en genensam summering och därefter en 
uppföljning.  
 
Budgeteringen ger medarbetarna att komma med nya idéer, nya lösningar eller synpunkter inför 
framtiden (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). Vi ser att hos SHB finns en god kommunikation 
eftersom de anställda anpassar sin verksamhets plan efter varandra och marknaden. Därför 
behövs det en regelbunden kontakt med varandra sinsemellan och även cheferna. SEB har inte 
den möjligheten eftersom deras centraliserade organisation, så måste de agera efter chefernas 
beslut.   
 
Budget skapar medvetenhet, genom den ger personalen en helhetsbild av vad verksamheten vill 
uppnå (Ax, Johansson och Kullvén, 2005). SHB utgår ifrån den individuella planeringen skapar 
ett stort medvetande bland all personal. Personalens mål anpassas efter verksamhetens mål vilket 
skapar ett värde för de anställda. SEB tar sina beslut av dem som är ansvariga av framställandet 
av budgeten. Vilket leder till att den resterande personalen får en vag bild av verksamhetens 
målsättning.  
 
Genom budget skapar man motivation i verksamheten och dess medarbetare (Ax, Johansson och 
Kullvén, 2005). Motivationen skiljer sig genom att SHB utgår från en individuell planering 
medan SEB utgår från kollektivt resultat. Båda bankerna använder sig utav olika 
belöningssystem. Det som skiljer bankerna genom att SHB har ett individuellt belöningssystem 
medan SEB har ett belöningssystem som fördelas på varje bank. 
 
 

5.2 Budgetprocessen 
 
SEB: s Budget utgår från VD: s och styrelsen vision. Den bryts ner successiv till delmål i 
organisationen. Därefter verkställs de enskilda målen av kontoren. Det är ekonomiavdelningarna 
som ansvarar för utförningen av processen, under kontroll av sin bankchef. Skillnaden är stor 
jämfört med SHB. Eftersom de inte använder sig utav budget, utan utgår från marknaden och hur 
den påverkas det vill säga benchmark. Hur de drar lärdom av sina styrmodeller skiljer dem åt. 
SEB gör små korta uppföljningar genom året samt en årlig uppföljning av det planerade året. 
Medan SHB utgår från sina delmål som de följer upp kontinuerligt. Detta för att ge feedback 
individuellt till var och en.  
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5.3 Budgetens styrfilosofi 
 
När man använder sig av direktstyrning är det vanligt att budgeten görs upp centralt, antingen av 
VD: n eller av ekonomichefen efter VD: s instruktioner (Bergstrand, Olve, 1996). Målstyrning 
används främst där marknadssituationen förändras med tiden. Med målstyrning menar 
(Bergstrand, Olve, 1996) att man ger divisioner eller avdelningar frihet att arbeta efter deras 
idéer, så länge de håller sig inom de givna ramarna. SEB använder sig utav en kombination 
mellan direkt och målstyrning. Genom deras centraliserade styrfilosofi finns så kan de inte agera 
fritt som SHB. Utan friheten ligger i styrelsens händer, där deras vision bryts ner till delmål.     
Målbildsstyrning/Visionsstyrning ger en mer övergripande syn där man följer upp nyckeltal 
istället för måltal. Det ger även en uppföljning mot tidigare år, där man försöker överträffa det 
förgående årets resultat. Genomförandet kräver stort ansvar på chefen (Bergstrand, Olve, 1996). 
SHB arbetar just på det här sättet, där Jan Wergeland tog på sig hela ansvaret för hans kontor.  
 

5.4 Budget eller Budgetlöst styrning 
 
En budget kan enligt verksamhetens vision styras mot en decentraliserat målanpassning eller 
användas till en centraliserat ledande metod. En budgetlös kräver en nerflyttning av 
beslutsverksamheten och ansvar för att en fungerande kundanpassning ska existera.  
 
Det tar tid att omvandla en centraliserad organisation till en decentraliserad (Wallander, 2004) 
säger att en centraliserad organisation är som ett stort godståg som dundrar fram i natten, det tar 
mycket tid och energi att få stopp på tåget. Därför är det svårt att införa decentralisering på en 
gång. Det måste ske gradvis på en väl strukturerad sätt, alla faktorer måste fästa och förändras för 
att passa organisationen. Han menar att det första som måste hända är att kontroll från staberna 
måste upphöra och all uppföljning av ytterligare budget verksamhet måste läggas ner. 
 
SEB har använt sig utav budgetlös styrning innan. Men det fungerade inte ihop med deras 
företagsfilosofi. Eftersom det inte följer det ovan nämnda och att de anställda är tvungna att svara 
inför sina chefer och vidare till styrelsen, vilket inte går ihop med den budgetlösa styrningen. 
Vid den intervju vi gjorde med Göran Olander fick vi den uppfattningen att deras budget styrda 
system inte fungerade helt, utan behövde komplimenteras med en prognostisering för framtiden, 
samtidigt är SEB inte en decentraliserad organisation, deras försök att gå över till en budgetlös 
verksamhet i en period lyckades inte, men enligt (Olander, 2008) är de för närvarande bekväma 
med det här systemet som de har. Nackdelen är den tid det skulle ta för att få ett beslut från 
styrelsen. 
Handelsbanken såg sig inte ha några nackdelar med det systemet de hade, deras arbetsuppgifter är 
mycket fritt, de anställda har fria händer att sätta sina mål och verkställa överenskommen 
verksamhetsplan, fungerar inte det får man gå tillbaka och se vad felet låg någonstans och göra en 
ny plan. Besluts och kommunikation kunde smidigt utföras vilket var till en fördel för om 
ändringar var aktuella. 
 
Vad det gäller Wallanders kritik mot den traditionella budgeten ser vi efter vår undersökning att 
de är korrekta. Budgeten är alldeles för gammal efter en period vilket gör att företaget får lägga 
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ner ytterligare tid och pengar för att framställa nya kalkyler. Den budgetlösa ger ett mer 
övergripande mål vilket inte blir gammal och kan även styras mot andra ändamål.  
Världen är förändrig den blir bara mindre och mindre med globalisering och utveckling av teknik, 
därför måste företaget anpassa sig och därmed införa en budget som kan vara anpassningsbar till 
marknaden, dvs. införa en dynamisk budget som kan vara konkurrenskraftig. Vidare kan budget 
då aldrig vara säker eftersom det är en statisk planering som är fastställd, och förändringar sker 
kontinuerligt med tiden. 
 
En budgetframställning är inriktat till en speciell avdelning och går inte att sammanföra flera 
enheter inom den specifika budgetramen, områden som går bra och är bättre än andra prioriteras 
och satsningar görs bara på dessa distrikt, detta skapar enligt Wallander en osämja och politisk 
spel inom verksamheten, det kan under en längre period visa sig vara skadlig för verksamheten i 
helhet. 
Samtidigt som budget ger en förvrängd bild ger den inte någon riktig blid av hur verksamheten 
”mår”, dvs. hur de anställda trivs i företaget, hur sjukfrånvaron har varit och andra faktorer som 
inte syns i årsredovisningen. 
 
Olika modeller som Balance Scorecard hade en liknande effekt på Handelsbanken, men de 
användes inte, endast Wallanders modeller utvecklades. 
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6 Slutsats 
 
I detta kapitel kommer vi att besvara på våra problemformuleringar. Vi kommer att beskriva vår 
slutliga slutsats och det resultat som vi har kommit fram till. Därefter kommer vi att ta upp olika 
förslag till hur man kan forska vidare på budgetens utveckling eller avveckling.    
 
 

6.1 Syfte och problemformulering 
 
Vårt syfte med denna rapport är att jämföra SEB som är budgetstyrd bank och Svenska 
Handelsbanken som är budgetlös bank. Vi vill även se anledningen till varför bankerna väljer att 
använda sig utav dessa två olika styr sätt och hur de tror att budgetens utveckling kommer att se 
ut. 
 

• Vad är skillnaden mellan budgetlös och budget styrning mellan SEB och Svenska 
Handelsbanken? 

 
• Varför väljer SEB och Svenska Handelsbanken mellan dessa två olika styr sätt? 

 
  

6.2 Svar på forskningsfrågorna 
 
 

6.2.1 Vad är skillnaden mellan budgetlös och budget styrning mellan SEB och 
Svenska Handelsbanken? 

 
Om man tittar på de två olika styr sätten. Så ser man i stora drag att de använder sig utav ungefär 
samma roller och syften. Skillnaden ligger i själva styrandet och uppbyggnaden. Den budgetlösa 
styrningen ger en mer övergripande bild på verksamheten än vad budgeten gör. Det ger även  ett 
mer individuellt och där fokus ligger på kunden medan budget har en centraliserad styrning där 
all fokus ligger på direktiv som kommer uppifrån.   
 
 

6.2.2 Varför väljer SEB och Svenska Handelsbanken mellan dessa två olika styr 
sätt? 

 
Det finns ingen slutlig modell som kan visa att en budgetlös eller ett budget system som är det 
maximala för en bank anser vi. Utan det handlar om hur verksamhetens vision anpassas till sina 
mål, de anställdas mål och marknadens efterfrågan. Företagets styrfilosofi spelar en stor roll i det 
här sambandet och om en centraliserad eller decentraliserad organisation råder.  
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6.2.3 Slutsats 

 
Vår analys visade en tydlig jämförelse med två banker som använde sig utav olika budgetsystem. 
Den teoretiska grunden visade helt riktigt att i praktiken blir budgeten gammal snabbt, kostsamt 
och tidskrävande. Vilket är det främsta syftet att företag vill ta bort budget styrningen. Vi fann 
också fördelar med att användning av budgeten ger en mer specifik och exakt styrning. Beslut 
kan då lättare tas och prioriteringar blir tydligare. Man kan också få en exakt kostnad för en viss 
aktivitet, vilket gör det lättare att verkställa en plan. Som vi lade märke till på SEB, där 
intäktssidan blir svår att hantera och kostnadssidan väldig enkel. 
 
Vi anser att den budgetlösa systemet inte begränsar verksamhetens möjligheter, vilket den 
budgetstyrda gör, det bidrar heller inte till några suboptimeringar, vilket kan vara kostsamt för 
företaget både genom utbildning och resursmässigt. Därför ser vi den budgetlösa systemet som en 
positiv utveckling för företaget och nödvändig information för både internt för företaget och för 
deras intressenter. Ett problem kan vara att den budgetlösa informationen inte ger exakta 
nyckeltal eller mått på finansiella tal som kan vara väsentligt för vissa moment. Med tid och 
utveckling av företagets mål och visioner anser vi att det blir nödvändigt att den budgetlösa 
systemet införs gradvis i verksamheten. 
 
Jan Wallander är mycket precis i sin sak och vi har funnit efter vår undersökning och intervjuer 
att hans teorier är mycket korrekt och realiserade i praktiken. Även om vi har funnit att andra 
metoder är nödvändiga så visar flera undersökningar och artiklar att det väger mot ett budgetlöst 
system. BBRT (Beyond Budget Round Table) är ett exempel på att det är eftertraktat och mer 
företag vill använda sig utav en budgetlös styrande. 
 
I artikeln av (Libby & Lindsay, 2007) kunde vi se att fler var ense om att budget var oumbärlig 
för verksamheten. Det betyder att många ändå vill behålla budgeten och kanske istället utveckla 
den. Att budget sätter begränsning är kanske ett stort problem som inte kan förbises men är 
mycket användbar för vissa typer av företag. 
 
Men vi tror att budgeten kommer att leva kvar i framtiden, eftersom den behövs fortfarande för 
vissa syften inom banker. Men vi ser att utvecklingen av budgeten går mot en budgetlös styrning. 
Genom att den har dem fördelarna som benchmark och stor ansvarsfördelning för de anställda. 
 
Anledningarna är olika varför företagen inte använder sig utav de olika styrsätten. Som vi har 
kommit fram till spelar storleken på organisationen och visionen en viktig roll. Det beror också 
på hur stor erfarenhet företaget har och vilka andra företag de har att jämföra sig med. 
 
 

6.3 Förslag till fortsatt forskning  
 
Denna studie kan utvecklas ytterligare genom att man kan ta kontakt med fler banker och titta 
närmare på hur de styr sina verksamheter. Finns det skillnader eller likheter med det vi har 
beskrivit eller sker det något annat i de resterande bankerna. Man kan även ta ytterligare ett steg 
och använda andra verksamheter inom andra branscher och följa deras utveckling och titta på om 
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det finns skillnad mellan banker och andra branscher. Eftersom detta är en process som hela tiden 
förändras, så tror vi att det kommer komma fler anledningar till att forska kring detta område.   
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8 Bilaga 1 
 
Intervjufrågor  
 
Organisation: 

 
1. Kan ni presentera ert företag kortfattat och Er befattning? 
 
2. Hur definierar ni ordet (traditionell) budget och budgetering? 

 
3. Är ni positiva/negativa inställda till budget och dess process samt varför? 

 
4. Har ni följt den senaste utvecklingen av budget och dess ersättande modeller? 

 
5. Är ni helt borta från budgeten eller finns det vissa delar kvar? 

 
 

För banker som använder budgetlös styrning: 
 

6. Hur kommer det sig att ni har lämnat budgeten helt eller delvis? 
 
7. Vad använder ni er av för Budgetlös styrning nu? (Modell) 
 
8. Hur skiljer den sig från traditionell Budget? 

 
9. Hur styr ni med den? 
 
10. Har ni utvecklat Wallanders idéer? Eller följer ni strikt Wallanders idéer? 

 
11. Är det en anpassad modell efter ert behov eller kan andra företag använda sig utav den? 

 
Planering/Samordning/Resursallokering: 
  

12. Hur går planeringen till?  
13. Hur långt fram planerar ni? 
14. Hur fördelas resurserna? 
15. Vilka är inblandade i planeringen? 

 
Kommunikation/Medvetenhet: 
 

16. Kommunikation ansågs vara en viktig roll i traditionell budgetering. Hur skapar ni 
kommunikation nu? 

 
17. Detsamma med medvetandets roll i företaget? 

 
Ansvar: 
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18. Vilka ansvarsenheter finns det? 

 
 
Motivation: 
 

19. Motiverar Budgetlös styrning de anställda? På vilket sätt? 
 
 
Uppföljning: 
 

20. Hur fungerar uppföljningen i en Budgetlös styrning? 
 
21. Hur analyseras och vilka åtgärder utförs vid avvikelser? 
 
22. Finns det planer att gå tillbaka till Budget styrning? 

 
Avslutande: 
 

23. Vad tror ni kommer att bli den vanligaste Budgetlösa styrningen i framtiden? 
 
24. Tror ni att budgeten kommer avvecklas helt i framtiden eller kommer den att leva kvar? 
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9 Bilaga 2 
 
Intervjufrågor  
 
Organisation: 

 
1. Kan ni presentera ert företag kortfattat och Er befattning? 
 
2. Hur definierar ni ordet (traditionell) budget och budgetering? 

 
3. Är ni positiva/negativa inställda till budget och dess process samt varför? 

 
4. Har ni följt den senaste utvecklingen av budget och dess ersättande modeller? 

 
5. Förekommer det diskussioner kring budgeteringens nytt eller onytta? 

 
 

 
För banker som använder budget styrning: 
 

6. Vilka olika budgetar använder ni er utav? Varför ? 
 

7. Vem är det som gör budgeten? 
 
8. Vad använder ni er av för Budgetlös styrning nu? (Modell) 
 
9. Vad är budgetens huvudsakliga uppgift/roll/syfte? 

 
10. Vad är det positiva respektive negativa med er budget/budgetprocess? 
 
11. Hur mycket resurser avsätts i tid och pengar till budget/budgetprocessen? 

 
Planering/Samordning/Resursallokering:  
 

12. Hur går planeringen till?  
13. Hur långt fram planerar ni? 
14. Hur fördelas resurserna? 
15. Vilka är inblandade i planeringen? 

 
Kommunikation/Medvetenhet: 
 

16. Hur skapar budget kommunikation hos er? 
 
17. Hur skapar budget medvetenhet hos er? 
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Uppföljning 
 

18. Hur analyserar ni era budgetar? 
 
19. Hur återgärdar ni eventuella avvikelser? 

 
Ansvar: 
 

20. Vem bär på ansvaret om avvikelser sker? 
 

21. Hur fördelas resten av ansvaret? 
 
Motivation: 
 

22. Motiverar budget de anställda? (På vilket sätt?) 
 
23. Finns det en tendens att de anställda slappnar av när målen blir uppfyllda? 

 
24. Är budgeten kopplat till något belöningssystem? 

 
25. Är ni nöjda med ert nuvarande budgetsystem? 

 
26.  Finns det planer att gå över till Budgetlös styrning? 

 
Avslutande: 

 
27. Vad tror ni kommer att bli vanligast i framtiden, Budgetlös eller budget styrningen? 
 
28. Tror ni att budgeten kommer avvecklas helt i framtiden eller kommer den att leva kvar? 

  
 



 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som 
mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar och 
hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling och om 
organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, utveckla 
och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsföring. Bland våra 
IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att designa 
deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och 
designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. Den 
övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper och 
kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som 
är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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