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Sammanfattning  

Under de senaste åren har flera studier diskuterat hur företag väljer att styra verksamheten på. 

Styrning är en essentiell faktor för företag för att de skall kunna uppnå verksamhetens mål och 

resultat. Styrning kan definieras som en slags kontroll. Styrmedel tillämpas i verksamheten 

och kan variera från företag till företag. Företagens målsättning, styrning samt det sätt som 

målen uppfylls på varierar. Därför är det viktigt att applicera ett styrmedel som fungerar som 

ett stöd för företaget. Styrmedlet som appliceras i verksamheten ska kunna ha en inverkan på 

företagets samt individernas agerande. Budget som är ett styrmedel, har blivit kritiserat av 

olika forskare. Enligt olika forskare kan budget ha en del negativa effekter. I studien har 

hänsyn tagits till två företag, Svenska Handelsbanken samt Länsförsäkringar. Fokus har lagts 

på att undersöka hur en organisation som har en begränsad budgetstyrning eller som är totalt 

budgetlös styr verksamheten. Fallföretagen har undersökts med hjälp av management Control 

systems. 
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Abstract 

In recent years many studies have discussed how companies choose to manage business. 

Management control is an essential factor for companies in order to achieve the objective and 

result of the organization. Management control can be defined as control. Control instruments 

can be applied in business and can vary from company to company. Companies’ goals, 

governance and the way that the goals are achieved can vary. Therefore, it is important to 

apply a control instrument which works as a support for the company. Control instruments 

which are applied in a business must be able to have an impact on the company and 

individuals behavior. Budget, which is a control instrument, has been criticized by different 

researchers. According to many researchers budget can have some negative effects. The study 

has taken two companies into consideration, Svenska Handelsbanken and Länsförsäkringar. 

The focus has been on investigating how an organization that apply a limited budget control 

or have gone beyond budgeting control the organization. The business case has been 

investigated using Management control systems.   
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1. Introduktion 

1.1 Problembakgrund 

Styrning tillämpas i organisationer för att uppnå verksamhetens mål och resultat (Ax, 

Johansson, & Kullvén, 2015; Olve & Samuelson, 2008). Enligt Malmi och Brown (2008) 

definieras styrning som en slags kontroll som skall existera i en organisation för att påverka 

individernas beteende (Malmi & Brown, 2008). Styrning berör handlingar som 

företagsledningen vidtar för att uppnå önskade mål i organisationen (Andersson & funck, 

2005). En grundläggande uppgift i styrningen är implementering av företagets strategi. 

Strategier handlar om företagets agerande, fördelning samt prioritering av resurser i syfte att 

uppnå verksamhetens mål. Individerna har en viktig roll för implementering av 

organisationens strategi som är underlaget för styrningen. I en verksamhet kan dessa individer 

styra samt bli styrda. Utöver detta, har Människans kompetens och förmågor en direkt 

påverkan på organisationens styrning (Andersson & funck, 2005). Med andra ord handlar 

styrning om information som företaget tillhandhåller och tillämpar på en övergripande nivå 

för att influera människors handlande, attityd, prestanda samt prioriteringar (Almqvist, Graaf, 

Jannesson, Parment, & Skoog, 2018). En organisation kan styras och påverka anställdas 

agerande med hjälp av olika styrmedel (Lothe, Myrtveit, & Trapani, 1999). Styrmedel 

tillämpas av organisationer som ett stöd för ledningen (Ax, Johansson, & Kullvén, 2015) som 

i sin tur blir påverkad av den strategi som företaget tillämpar (Olve & Samuelson, 2008). En 

organisation kan tillämpa olika styrmedel, bland annat formella respektive mindre 

formaliserade styrmedel (Andersson & Funck, 2017). Formella styrmedel behandlar tydliga 

riktlinjer, rutiner samt standardiserade operativa processer. Däremot fokuserar de mindre 

formaliserade styrmedlen bland annat på flexibilitet och mindre regler i jämförelse med den 

formella (Chenhall, 2003). Författarna Andersson & Funck (2017) nämner mer detaljerade 

exempel gällande de två styrmedlen som lyfts fram. De beskriver att det mindre formaliserade 

styrmedlet berör värderingar, normer, företagskultur, Human Resources Management (HRM) 

m.fl. Däremot, formella styrmedel innehåller budgetering, produktkalkylering, redovisning, 

analyser samt extern rapportering (Andersson & Funck, 2017). Budget som är ett formellt 

styrmedel (Hartmann F. G., 2000; Covaleski, Evans III, Luft, & Shields, 2003; Andersson & 

Funck, 2017) tillämpas inom organisationer i syfte att strukturera samt uppnå de uppsatta 

målen (Mainfreight, 2012; Hansen, Otley, & Van der Stede, 2003). Historiskt, har budget haft 

en betydelsefull roll i olika företag (Libby & Lindsay, 2010). Fördelen med budget är att den 
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delegerar ansvar, förbättrar motivation, kommunikation, samordning, planering samt kontroll 

(Merchant & Van der Stede, 2012). Greve (2011) nämner att ett budgetsystem kan leda till att 

konkurrensförmågan förbättras, eftersom alla i organisationen vet hur de skall agera på ett 

effektivt sätt vid en specifik tidpunkt (Greve, 2011).  

Det finns författare som har definierat begreppet styrmedel som en slags kontroll (Chenhall, 

2003). I en organisation behövs kontroll för att kunna övervaka att verksamhetens aktiviteter 

styrs mot de uppsatta målen (Chenhall, 2003). Tillämpning av ett enda styrmedel, såsom det 

formella, kan ha en del konsekvenser, exempelvis som begränsad förståelse av andra typer av 

kontroll som kan vara avgörande för organisationens måluppfyllelse. Därför ska 

organisationer tillämpa Management Control systems (MCS). MCS innehåller olika kontroll-

alternativ och är mer omfattande för företagets styrning. Det har en påverkan på anställdas 

samt företagets agerande som kan vara avgörande för verksamhetens måluppfyllelse. Enligt 

Malmi och Brown (2008) är det viktigt att organisationer tillämpar olika typer av kontroll för 

att utveckla aktiviteterna i verksamheten och uppnå förväntade mål (Malmi & Brown, 2008). 

1.2 Problemdiskussion 

Budget är ett essentiellt styrmedel som tillämpas av organisationer i syfte att planera samt 

styra verksamheten. Det handlar om förutsägelser av framtidens händelser samt företagets 

förväntade resultat (Ax, Johansson, & Kullvén, 2015). Dock har olika forskare kritiserat 

budgeten och dess funktion på följande sätt: 

” In the last few years, critics have charged that planning and budgeting systems […] focus on 

cost reductions rather than value creation; and are too costly for the few benefits they 

produce” (Hansen, Otley, & Van der Stede, 2003, s. 110). 

“The budgeting process at most companies has to be the most ineffective practice in 

management […]. It hides opportunity and stunts growth. It brings out the most unproductive 

behaviors in an organization…” (Welch & Welch, 2005, s. 189). 

Det finns andra studier som lyfter fram att det traditionella budgetsystemet blir omodernt med 

tiden, vilket kan orsaka att detta system inte blir användbart i dessa organisationer längre 

(Hansen, Otley, & Van der Stede, 2003; Neely, Bourne, & Adams, 2003; Rickards, 2006). En 

annan studie lyfter fram att budget är ”onödigt ont”, vilket kan medföra negativa 

konsekvenser som kan uppstå genom införandet utav detta styrmedel (Wallander, 1981). 
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Annan forskning visar dessutom att budgetarbetet resulterar i höga kostnader, är tidskrävande 

(Wallander, 1981; Hansen, Otley, & Van der Stede, 2003; Neely, Bourne, & Adams, 2003), 

har en påverkan på flexibiliteten hos de ansvariga, leder till osäkerhet, brist på handlingar 

m.m. (Wallander, 1981). Trots all kritik som har framförts beträffande budget, existerar det 

fortfarande organisationer som inte kan styra verksamheten utan någon form av budget 

(Rickards, 2006; Libby & Lindsay, 2010). Det finns enligt Libby och Lindsay (2010) många 

företag som använder budget och dessutom eftersträvar att utveckla budgetprocessen istället 

för att den ska överges. Detta kan vara en indikation av att budget fortfarande anses ha en 

betydelsefull funktion för organisationer (Libby & Lindsay, 2010). 

Jan Wallander som var forskare, bankdirektör samt författare (Wallander, 2002), insåg att 

verksamheter inte kan styras genom att kopiera andra företag, d.v.s. vad som uppfattas som 

det riktiga tillvägagångssättet, eftersom det som alla gör inte behöver vara rätt (Sebestyén, 

2014). Bogsnes (2016) nämner att Wallanders uttalande tyder på att budget är förutsägelser av 

framtiden som avbildas med hjälp av dåtiden. Dessa medför onödiga aktiviteter som 

egentligen kan ägnas åt något annat som ska vara mer värdeskapande. Ett budgetlöst system 

kan enligt Wallander förbättra effektiviteten samt flexibiliteten i organisationen, skapa 

tillfredställelse hos kunder samt minimera kostnader (Bogsnes, 2016).  

En studie gjort av Arwidi och Jönsson (2010) tyder på att inom Sverige, är det 74 % av de 

stora företagen som tillämpar ettårsbudget, 23 % applicerar ettårsplaner, och de som är 

budgetlösa räknas till 2 % samt 1 % som använder sig av rullande prognoser (Arwidi & 

Jönsson, 2010). Det finns påtagliga exemplar på företag i samhället som har infört andra 

styrmedel än budget, exempelvis att vara budgetlösa och har trots detta vunnit framgång 

(Wennerbro & Fahlén , 2012). 

Handelsbanken uppger att de har kunnat hålla kostnaderna nere från och med att styrmedlet 

har ändrats, från ett budgetstyrt till ett budgetlöst system och dessutom har företaget presterat 

bättre (Handelsbanken, 2009). Exempel på framgångsrika företag som är budgetlösa, är 

Svenska Handelsbanken som har ett unikt koncept för styrning (Wennerbro & Fahlén , 2012). 

Som det har nämnts tidigare finns det olika sätt att styra en verksamhet på, dock finns det en 

styrningsfilosofi bakom ledningens tankesätt som leder till implementering av mer eller 

mindre grad av budgetstyrt eller budgetlöst system (Olve & Samuelson, 2008). Anderson och 

Funck (2017) lyfter fram att det finns flera olika former av styrmedel som en organisation kan 
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styras med, vilket tyder på att budget inte är den enda styrformen som kan tillämpas 

(Andersson & Funck, 2017). Malmi och Brown (2008) lyfter fram att styrningen sker genom 

en kombination av olika styrmedel, som kallas för Management Control package. Denna 

kombination används i syfte att uppnå företagets mål. De olika styrmedlen som finns med i 

Management Control systems (MCS) delas in i undergrupperna; kulturell kontroll, 

cybernetisk kontroll, planering, belöning och kompensationer samt administrativ kontroll.  

1.3 Forskningsfråga 

- Vilken roll har olika styrmedel i en organisation som har en begränsad budgetstyrning 

eller som är totalt budgetlös? 

1.4 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisationens medlemmar, d.v.s. chefer och 

anställda, uppfattar styrmedlets roll i en organisation som saknar, eller som har en begränsad 

budgetstyrning. I studien har fokus lagts på anställda och chefer eftersom det är dessa 

individer som genomför aktiviteterna i organisationen för att uppfylla verksamhetens mål. 

Därför blir det intressant att undersöka hur dom uppfattar styrmedlets roll i en organisation 

som har mindre grad av formaliserad budgetstyrning. 

1.5 Avgränsning 

Studien kommer att genomföras i två företag där respektive chefers och anställdas åsikter 

kommer att iakttas. Undersökningen kommer inte kunna generaliseras för alla branscher 

eftersom det blir för brett att undersöka, speciellt när det inte erbjuds samma tjänster. Men 

studien kan vara överförbar och inspirerande för organisationer som har en hög grad av 

mindre formaliserad styrning.  
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1.6 Disposition 

Studien delas in i sex kapitel, introduktion, teoretisk referensram, metod, empiri, analys och 

diskussion samt slutsats. 

I introduktionen som är det första kapitlet i studien, behandlas olika studier som är relevanta 

till styrning, kontroll, styrmedel och Management Control systems. Dessutom nämns det i 

detta kapitel vilken forskningsfråga som har undersökts, uppsatsens syfte och avgränsning.  

I andra kapitlet tas hänsyn till styrning, kontroll, styrmedel samt Management Control 

systems. 

I tredje kapitlet nämns vilken metod som tillämpades för studiens genomförande. Sedan tas 

hänsyn till studiens tillvägagånssätt samt insamling av data. 

Fjärde kapitlet innehåller insamlad data från chefer, anställda samt information om företagens 

bakgrund. Informationen i detta kapitel har samma struktur som den teoretiska referensramen. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Femte kapitlet handlar om analys samt diskussion. Organisationsmedlemmarnas påstående 

övervägs ihop med teorierna samt tidigare studier som har nämnts i såväl första som andra 

kapitlet. I detta kapitel har det dessutom tagits hänsyn till att strukturen ska vara den samma 

som den teoretiska referensramen samt empirin.  

I det sjätte kapitlet dras en slutsats över hela undersökningen där frågeställningen besvaras, 

dessutom tas det upp förslag för vidare forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel behandlas olika tematiska områden som ligger till grund för undersökningen. 

Detta kapitel innehåller beskrivning över styrning, kontroll, styrmedel samt Management 

Control systems. Syftet med referensramen är att få en förståelse över de olika faktorerna som 

ligger till grund för företagsstyrning och hur dessa skiljer sig åt beroende på verksamheten.  

2.1 Styrning och kontroll i en verksamhet 

I organisationer används styrning bland annat för att skapa motivation och engagemang hos 

människor (Andersson & Funck, 2017). Grundläggande faktor i styrningen är att hänsyn 

måste tas till människors individuella förutsättningar. Detta är på grund av att individernas 

kompetens, kunskap, motivation samt engagemang kan påverka företagets framgång. 

Ytterligare en grundläggande faktor i styrning är anpassning och förändring. Dessa ställer 

krav på flexibiliteten hos företaget (Olve & Samuelson, 2008).  

Enligt Malmi och Brown (2008) är styrning en slags kontroll som bör tillämpas i 

organisationer i syfte att påverka människors beteende (Malmi & Brown, 2008). Ideerna om 

kontroll är gamla, Herodotus (5:e århundrandet f.Kr.) i Wit och Meyer (2010) hävdar till 

exempel att kontroll generellt har en stor betydelse för chefer inom olika organisationer. Detta 

är på grund av att de inte kan låta organisationen styras mot en obestämd väg där de inte vet 

vart de kommer att hamna. Vissa chefer tycker att organisationer som inte har någon kontroll 

över sin verksamhet, kommer att hamna i eländiga situationer och får problem med styrningen 

av aktiviteterna inom organisationer. Vidare konstaterar Herodotus (5:e århundradendet f.Kr.) 

i Wit och Meyer (2010) att chefer inte är kapabla att realisera organisationens mål utan 

användning av kontroll. Med annat ord behövs makt och kontroll för att kunna genomföra 

förändringar inom företagets struktur, kultur och process (Wit & Meyer, 2010). 

Dock, finns det chefer som har ett annat synsätt när det handlar om kontrollens betydelse 

inom en organisation. Det finns en del chefer som påstår att en organisation inte är en maskin 

som kan kontrolleras och styras genom en panel, utan det är ett socialt system som består av 

människor som i sin tur har olika intressen och idéer. Dessa människor behöver ta egna beslut, 

initiativ, lösa problem utan någon direkt inblandning av chefer. Chefer måste vara villiga att 

släppa kontrollen för att organisationen ska fungera på bästa sätt (Wit & Meyer, 2010). En 

organisation kan förbättra kreativiteten och effektiviteten genom att ändra på struktur, rutiner 
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och processer. Detta kan medföra såväl negativa som positiva konsekvenser på kort respektive 

långsikt. På kort sikt kan det skapa improduktivitet och kaos, och på lång sikt ger det företaget 

möjligheten att ta hänsyn till omgivningen, aktiviteter och utförandet på ett nytt och 

effektivare sätt. Chefer som är intresserade av att förbättra kreativitet och effektivitet, tror på 

att detta förbättras när en begränsad kontroll existerar inom verksamheten. Författarna menar, 

att om chefer utövar en begränsad form av kontroll kan det resultera i att anställda presterar 

bättre (Wit & Meyer, 2010). 

I den engelskspråkiga forskningen brukar styrning diskuteras med användandet av begreppet 

”Control” (Olve & Samuelson, 2008). I en organisation kan kontroll skilja sig beroende på 

situationen som företaget befinner sig i. Organisationskontroll kan delas i två delar, strategisk 

och operationell kontroll. Den operationella kontrollen handlar om det inflyttande som chefen 

har över de pågående aktiviteterna inom organisationen. Däremot, den strategiska kontrollen 

handlar om inflytande som chefen har över förändringen i operativa aktiviteter, såsom 

förändring inom organisationens system (Goold & Quinn, 1990; Simons, 1994).  

Styrmedel tillämpas i en verksamhet för att säkerställa att organisationen styrs på ett effektivt 

sätt (Olve & Samuelson, 2008). Olika styrmedel används i syfte att ge signaler om 

organisationens operativa, strategiska aktiviteter, taktiskt samt dess konsekvenser (Almqvist, 

Graaf, Jannesson, Parment, & Skoog, 2018). Enligt Andersson och Funck (2017) kan 

styrmedel delas i tre olika kategorier:  

1. Formell styrmedel 

2. Mindre formaliserade styrmedel 

Olve och Samuelson (2008) hävdar att det kan variera från företag till företag vilket styrmedel 

som är mest relevant för just deras verksamhet (Olve & Samuelson, 2008). 

➢ Formell styrmedel 

Det formella styrsystemet definierar och vidareutvecklar olika strategier och planer både på 

kort och lång sikt, detta sker med hänsyn till företagets affärsidé. Att organisationen och det 

formella styrsystemet har någon form av anknytning till varandra är väldigt viktigt. Detta är 

på grund av att ansvarsförhållandena varierar när verksamheten förändras. Vilket leder till att 

det formella styrsystemet måste anpassas utefter organisationen. Det formella styrsystemet 
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kan delas in i tre skilda delar, strategi, ettårstyrning (budget) samt operativ styrning. Var och 

en av dem behandlar varierande område (Olve & Samuelson, 2008). 

- Strategin handlar i stor utsträckning om affärsidé och vilka strategier som företaget 

ska applicera.  

- Ettårsstyrningen innehåller precisering av det strategiska tillvägagångsättet, som ska 

tillämpas inom verksamheten. Detta görs i form av antingen en prognos eller budget. 

- Operativ styrning behandlar de olika områden som har med försäljning och 

tillverkning i olika tidpunkter (Olve & Samuelson, 2008). 

Enligt syftet, fokuserar vår studie på ettårsstyrningen, d.v.s. budget. 

➢ Mindre formaliserade styrmedel 

Dessa styrmedel kan kännetecknas som mjuka styrmedel som har fått mer uppmärksamhet 

under de senaste årtiondena på grund av olika motiv, bland annat decentralisering samt 

nedprioritering av den traditionella planeringsinriktade styrningen. I mindre formaliserade 

styrsystem riktas fokus åt företagskultur, lärande, medarbetarskap m.m. (Ax, Johansson, & 

Kullvén, 2015). Det kan hända att fler än ett styrmedel appliceras i en organisation under en 

speciell situation, när det sker en förändring i organisationen och denna förändring ger behov 

till uppkomsten av ny kultur, ny inlärning, nytt belöningssystem m.m. (Andersson & Funck, 

2017). 

Styrmedel är relevanta i undersökningen eftersom dessa definierar hur en verksamhet styrs 

med hjälp av olika styrmedel, dessa kan vara aktuella för budgetlösa företag samt 

organisationer som har en begränsad budgetstyrning. Med tanke på att budget är en typ av 

kontroll och uppföljning av företagets mål kan det bli intressant att se hur kontrollperspektivet 

och styrningen hos olika chefer varierar beroende på det system som tillämpas i 

organisationen.  
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2.2 Management control systems 

Med tanke på att omgivningen förändras, ställs det krav på organisationer att anpassa sig 

utefter de inträffade omständigheterna (Lawrence & Lorsch, 1967). Enligt Malmi och Brown 

(2008) behövs det olika former av kontroll i en organisation som befinner sig i en föränderlig 

värld (Malmi & Brown, 2008). Att använda ett enda kontrollsystem exempelvis som det 

formella, kan medföra en del negativa konsekvenser i en omgivning som förändras ständigt 

(Fisher, 1998). Därför blir det nödvändigt att ha ett system som tar hänsyn till olika faktorer. 

Att betrakta flera styrmedel ger en bredare förståelse över vilka kontrollinstrument ett företag 

ska ta hänsyn till i syftet med att ge stöd och följa upp organisationens mål, förbättra 

aktiviteterna inom verksamheten samt att prestera bättre i en omgivning som förändrats 

ständigt (Malmi & Brown, 2008). Styrmedlen kan delas upp i följande kategorier: 

➢ Kulturell kontroll, handlar om att anställdas beteenden blir påverkad av sociala 

normer, värderingar samt övertygelser som existerar inom företaget (Pratt & Beaulieu, 

1992; Dent, 1991).  

➢ Cybernetisk kontroll, handlar om budget, finansiella, icke-finansiella mått samt 

hybrider som inkluderar både finansiella samt icke-finansiella mätningar. Cybernetisk 

kontroll är ett informations- och beslutsstöd (Green & Welsh, 1988).  

➢ Planering, innehåller en beskrivning av organisationens mål, hur dessa skall uppnås 

samt vad det förväntas av individerna i organisationen d.v.s. när det gäller beteende 

och ansträngning. Planering hjälper ledningen att styra individerna mot 

organisationens mål. Planering kan ledas in i två delar, långsiktig planering och 

handlingsplanering (för en period som är kortare än ett år) (Flamholtz, Das, & Tsui, 

1985).  

➢ Belöning och kompensationer, finns i en organisation i syfte att motivera samt att öka 

individernas prestationer för att de skall arbeta mot företagets mål (Bonner & Sprinkle, 

2002).  

➢ Administrativ kontroll, handlar om organisering. Den administrativa kontrollen kan 

delas in i organisationsdesign och struktur (Alvesson & Karrenman, 2004), 

styrningsstruktur inom företag (Abernethy & Chua, 1996) samt företagets policy och 

procedurer (Simons, 1987). Organisationsdesign är en typ av en kontrollenhet som 

används för att stödja och förbättra relationer och kontakter som behövs för att 

organisationen ska kunna överleva (Abernethy & Chua, 1996; Alvesson & 
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Karrenman, 2004). Styrningsstruktur handlar om ansvar och befogenheter, samt 

samordning av aktivteterna (Abernethy & Chua, 1996). Policy och procedurer anger i 

detaljer hur processen samt utförandet av arbetet ska gå till d.v.s det handlar om 

rutiner (Daft & Micintosh, 1987) och regler (Simons, 1987).  

Styrningsstruktur berör vad individerna har för befogenheter gällande genomförandet av 

aktiviteterna (Abernethy & Chua, 1996). Olika organisationer använder sig av skilda metoder 

för att fördela befogenhet att fatta beslut inom verksamheten. Begreppen centralisering och 

decentralisering kommer till användning när företaget avgör på vilken hierarkisk nivå som 

beslut ska fattas. Såväl centralisering som decentralisering kan skilja sig inom olika 

organisationer och till och med mellan olika arbetsuppgifter (Mintzberg, 1983). 

➢ Decentralisering 

Decentralisering handlar om en platt organisation där olika beslut delegeras till individer på 

olika nivåer i organisationen. Organisationsmedlemmarna har möjligheten att delta i 

beslutsfattandet samt att de får finna egna lösningar på olika arbetsuppgifter (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). 

➢ Centralisering 

Begreppet centralisering handlar om makt och att beslutsfattandet ligger på de högre 

ledningsnivåerna, d.v.s. att arbetsuppgifterna är relativt standardiserade (Mintzberg, 1983).  

Beslutsnivån som finns i organisationer kan skilja sig, därför blir det aktuellt att undersöka 

vilken beslutsstruktur som blir mest lämplig ifall företaget är budgetlöst eller budgetstyrd. 

Dessutom vilka konsekvenser kan medfölja när valet av beslutsstruktur konstateras.  

Enligt Chenhall (2003) måste olika styrmedel studeras tillsammans eftersom det inte går att 

studera dessa var och en för sig (Chenhall, 2003). Vilket kan stödjas med påståendet av Fisher 

(1998) som har hävdat att dessa faktorer hänger ihop och det är viktigt att få en förståelse över 

hur dessa är relaterade till varandra. Styrmedlen måste tillämpas tillsammans eftersom om de 

används separat kan det leda till felaktiga beslut när det sker förändring i omgivningen 

(Fisher, 1998). 
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3. Metod 

Inom metodavsnittet utförs en genomgång av aspekter som kan ha en inverkan på arbetets 

utförande. Kapitlet delas in i val av metod, datainsamling, trovärdighet och äkthet, etiskt 

ställningstagande, metodkritik samt metodreflektion. 

3.1 Val av metod 

Eftersom syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisationsmedlemmarna, d.v.s. 

chefer och anställda, uppfattar styrning och kontroll i en verksamhet som saknar, eller som 

har en begränsad budgetstyrning, blev en kvalitativ ansats aktuell eftersom det gav oss 

möjlighet att ta del av respondenternas uppfattningar om styrning och kontroll inom företaget. 

För att kunna genomföra studien blev chefers och anställdas synsätt centralt för att se vad för 

perspektiv individer med olika positioner har. 

Enligt Alvehus (2013) handlar en kvalitativ metod om datainsamling som genomförs i form 

av intervjuer. Det är väsentligt att ha i åtanken att det inte handlar om tillämpningen av 

intervjuerna som är grunden till den kvalitativa metoden, utan vad denna forskning ska tillföra 

(Alvehus, 2013). En kvalitativ metod har applicerats eftersom det har varit aktuellt att 

genomföra intervjuer samt att studien kan ha varit något som respondenterna haft nytta av, 

d.v.s. möjlighet att reflektera och att tänka igenom det styrsystem som organisationen 

tillämpar. Dessutom har hänsyn tagits till årsredovisningar, som är en form av 

dokumentstudie. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) räknas årsredovisningar som en form 

av dokumentstudie eftersom dessa existerar redan innan studiens genomförande (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). I studien har det varit aktuellt att ta hänsyn till viss allmän information 

som finns med i årsredovisningen för att kunna bekanta oss med företaget. 

 3.2 Datainsamling 

Intervjuerna har genomförts för att få fram lämplig information för studien. Det har gett oss 

möjligheten att få en bild över hur verksamheten ser ut i praktiken. Studien har haft två 

företag i fokus, där de utvalda företagen som undersöktes var Svenska Handelsbanken samt 

Länsförsäkringar Skaraborg. Varför just dessa företag har valts och blivit aktuella för 

undersökning är på grund av att vi hade i fokus att studera ett budgetlöst företag, Svenska 

Handelsbanken, och ett företag som har en begränsad budgetstyrning, Länsförsäkringar. 

Länsförsäkringar har valts på grund av att företaget har en likartad verksamhet som Svenska 
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Handelsbanken. Utöver detta, blev Länsförsäkringar aktuella i studien för att de hade 

möjligheten att delta i undersökningen, bland de företagen som vi hade kontaktat. Ytterligare 

en faktor som har legat till grund för vårt val är att dessa företag är bland de största inom den 

bransch som de är verksamma i, på den Svenska marknaden (Lennartsson, 2018). Under 

arbetets gång visade det sig att Länsförsäkringar inte hade en strikt formaliserad 

budgetstyrning utan en blandning av båda formell samt mindre formaliserad styrmedel. I 

studien har fokus lagts på chefers och anställdas uppfattningar eftersom de kan ha olika syn på 

det valda styrsystemet. För att få en inblick i företagets styrning och individernas 

uppfattningar gällande styrningen var det nödvändigt att inte endast ta hänsyn till en specifik 

grupp. 

För utförandet av intervjuerna sammanställdes frågor som hade varit kopplade till den 

teoretiska referensramen. Eftersom datainsamlingen var baserad på chefernas och anställdas 

uppfattningar samt erfarenhet gällande styrning och kontroll, har vi erhållit information som 

var relevant för studiens ändamål. 

I studien har semistrukturerade intervjuer tillämpats eftersom det gav oss möjligheten att 

utveckla följdfrågor som besvarades under intervjuns gång av respektive chefer och anställda. 

Enligt Alvehus (2013) omfattar semistrukturerade intervjuer öppna frågor som grund för 

samtalet, vilket ger möjlighet att svaren från respondenten utformas med större frihet 

(Alvehus, 2013). Detta har hjälpt oss att få en bild över tänkesättet som respondenten har haft 

gällande studiens undersökning. Vilket medför att respondenten på grund av sin erfarenhet 

och kunskap inom företaget kunde nämna en del information som är aktuell samt avgörande 

för analysen och slutsatsen. För insamling av empirin fick vi möjligheten att intervjua en 

kommunikationschef samt en företagsmarknadschef. Cheferna i respektive företag har 

intervjuats personligen, däremot ställdes det frågor till anställda via mail. Anledningen till att 

anställdas intervjuer genomfördes via mail var på grund av att individerna inte hade 

möjligheten att träffas på plats. Vid båda tillfällen hade vi möjligheten att återvända till 

individerna med följdfrågor. Eftersom företagen styr på olika sätt var det nödvändigt att 

formulera frågorna utefter organisationen, d.v.s. att vi inte har ställt samma frågor till 

respektive chef och anställda, både i Handelsbanken och Länsförsäkringar Skaraborg. Det 

finns frågor som är specifika för just Handelsbanken som är budgetlös och specifika frågor till 

Länsförsäkringar Skaraborg som har en begränsad budgetstyrning.  
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Här nedan i tabell 1, har det sammanställts en tabell över respektive företag, respondenternas 

position, erfarenhet inom företag, hur intervjun har genomförts samt intervjutiden.  

3.3 Trovärdighet och äkthet 

Trovärdighet och äkthet är två grundläggande kriterier inom den kvalitativa forskningen, 

(Denzin & Lincoln, 1994; Lincoln & Guba, 1985; Denzin & Lincoln, 2018) som vi har tagit 

hänsyn till under studiens gång.  

➢ Trovärdighet  

Trovärdighet innehåller fyra delkriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

konfirmering. Tillförlitlighet handlar om verkligheten som finns i omgivningen och hur den 

beskrivs på ett tydligt och klart sätt (Bryman & Bell, 2017; Lincoln & Guba, 1985). 

Tillförlitligheten har ökat genom att vi tillät respondenterna att ta del av den sammanställda 

informationen, på så sätt genom att de sammanställda intervjusvaren skickades till respektive 

respondent för att överväga samt säkerställa om vi har tolkat dem på ett rätt sätt. Detta har gett 

respondenterna möjligheten att lyfta fram argumentation om något har tolkats fel. Vilket har 

ökat studiens tillförlitlighet eftersom svaren har baserats på verkligheten som respondenten 

ville förmedla. Det medförde att vi fick tillgång till en tillförlitlig information som studien 
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baserades på. Överförbarhet behandlar möjligheten att dra en allmän slutsats, genom 

studerandet av en viss grupp, som kan appliceras i en annan kontext, situation samt tidpunkt 

(Bryman & Bell, 2017; Denzin & Lincoln, 1994). Hänsyn togs till överförbarheten i studien 

när det gäller att studerandet av en viss grupp. Vi har undersökt frågeställningen i olika 

företag som befann sig i en och samma bransch d.v.s. olika banker. Men det går inte att dra en 

allmän slutsats utefter respondenternas svar eftersom endast hade möjligheten att intervjua sex 

individer, med det menas att slutsatsen som vi har fått handlar mer om indikationer och som 

kan vara ett föremål för vidare studier. Pålitlighet handlar om att skapa en fullständig studie 

genom att ta hänsyn till hur olika moment i rapporten har sammanställds (Henricson, 2017; 

Bryman & Bell, 2017). Detta genomfördes med hjälp av inspelning under intervjuns gång. 

För att uppnå en hög grad av pålitlighet, analyserades intervjuerna separata d.v.s. var och en 

av oss sammanfattade intervjun och därefter genomfördes en slutlig sammanställning samt 

utveckling av svaren. Konfirmering framhäver att forskaren skall behandla informationen med 

försiktighet för att förhindra att blanda in egna värderingar och åsikter i undersökningen 

(Bryman & Bell, 2017). I studiens genomförande togs hänsyn till konfirmering genom att vi 

alltid hade i åtanke att vara neutrala d.v.s. att inte blanda egna åsikter och erfarenheter.  

➢ Äkthet 

Äkthet berör fem generella kriterier som tar upp konsekvenserna av forskningens 

tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2017), där hänsyn har tagits till endast två av de i studien 

d.v.s. rättvis bild, pedagogisk samt katalytisk autenticitet. Hänsyn har tagits endast till dessa 

eftersom vi insåg att dessa var mer relevanta än de resterande kriterierna. För att få en rättvis 

bild över företagets ställning för styrning, ur flera perspektiv och inte endast ett, genomförde 

vi intervjuer med såväl chefer som anställda. Med pedagogisk autenticitet menar vi 

exempelvis att Länsförsäkringar ska få en förståelse över vad Svenska Handelsbanken har för 

tankesätt kring val av styrmedel och vice versa. Detta skedde genom att förklara för 

respektive fallföretag, som har en relativ mindre formaliserad styrning, vad det andra 

företaget har för styrningsätt och kontroll. 
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3.4 Etiskt ställningstagande 

I etiskt ställningstagande tas hänsyn till deltagarnas rättigheter d.v.s. att skydda deras intressen 

samt identitet (Denscombe, 2000; Patel & Davidson, 2011). Eftersom fokus lades på 

intervjuer och individernas uppfattningar, behandlades dessa med försiktighet och säkerhet. 

Respondenterna blev informerade i förväg om studiens syfte och därefter bestämde om de 

hade viljan att delta i undersökningen. Cheferna och anställda som deltog i undersökningen 

fick till och med möjligheten att vara anonyma på grund av sekretessorsaker, med det menas 

att respondenterna inte hade något emot att tillkännage vad de har för position, men vi skulle 

inte nämna deras namn. I detta fall lämnas den personliga information enbart till examinatorn 

eller handledaren om bevis krävs, som sedan raderas efter studiens genomförande. I samband 

med förklaring av studiens syfte, blev respondenterna informerade om att den insamlade data 

som vi fick tillgång till ska enbart användas för studiens ändamål.   

3.5 Metodkritik  

Eftersom studien är baserad på intervjuer och i stor uträckning är baserad på respondenternas 

uppfattningar, leder det till konsekvenser såsom att det kan bli svårt att konstatera om 

individernas uppfattningar har blivit påverkade av styrningssättet som tillämpas i 

organisationen. En ytterligare konsekvens med att välja intervjuer, är att studien är endast 

baserad på de respondenterna som vi har intervjuat. Detta leder till att det inte går att dra en 

generell slutsats gällande frågeställningen, utan att det blir respondenternas uppfattning om 

ämnet. Dessutom kan det finnas begränsningar med mailintervjuer såsom att respondentens 

svar blir kortfattade och översiktliga i jämförelse med om vi skulle ha haft en personlig 

intervju med respondenten. Syftet var inte att få en generell bild om styrning och kontroll, 

utan endast få information om hur individer i olika företag kan uppfattar dessa. Utöver detta, 

kan det finnas en risk med intervjuer att individerna inte vill komma med lämplig information 

för studien ifall informationen är emot företagets regler och normer.   

3.6 Metodreflektion  

Metodvalet har hjälpt oss att komma fram till ett svar på frågeställningen. Intervjuer har gett 

oss möjligheten att ställa följdfrågor till respondenterna, vilket inte hade varit möjligt om vi 

valde att endast studera årsredovisningar eller att ha någon annan form av forskningsmetod. 

När det gäller intervjun med anställda, genomfördes dessa via mail. Vi hade möjligheten att 

komma med följdfrågor till respondenterna och ifrågasätta det som de har beskrivit. En kritik 
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som vi kan lyfta fram är att svaren som vi fick var kortfattade. Om vi hade möjligheten att 

genomföra intervjun på plats, skulle individen peka på ytterliga faktorer som kunde vara till 

nytta för oss som vi inte tog hänsyn till i frågan. En annan aspekt är att studien är baserad 

endast på intervjuer från en chef samt två anställda i respektive företag. Detta var på grund av 

att när undersökningen skulle genomföras hade inga flera respondenter möjligheten att delta i 

undersökningen. På grund av tidsbegränsningen, hade vi inte möjligheten att fördjupa oss i 

flera företag som har andra eller liknande styrning som de undersökta fallföretagen.  
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4. Empiri 

Empirikapitlet innehåller insamlad data från respektive företag, d.v.s. Länsförsäkringar 

Skaraborg samt Handelsbanken. Kapitlet delas in i två delar, ett kapitel för Länsförsäkringar 

Skaraborg och ett kapitel för Handelsbanken. Den insamlade informationen i respektive 

kapitel delas in i olika rubriker, såsom företagets bakgrund och intervju med chef samt 

anställda.  

4.1 Länsförsäkringar Skaraborg 

4.1.1 Bakgrund för Länsförsäkringar 

Länsförsäkringar har funnits sedan 1801. Länsförsäkringar är ett kundägt bolag som ägs av 

sina kunder (Länsförsäkrignar, u.d.). Länsförsäkringar Skaraborg grundades 1842 som först 

och främst jobbade med försäkringar (Skaraborg L. , u.d.). Det var först på 90-talet som 

försäkringsbolaget kom in på bankbranschen (Skaraborg L. , 2017). Idag tar länsförsäkringar 

hand om allt som har med ekonomin att göra för privatpersoner. Bolaget hjälper dessutom 

små företag när det berör banktjänster samt försäkringar (Länsförsäkringar, 2019).  

Målen uppfylls genom att Länsförsäkringar tillhandahåller kunden en bra upplevelse. Utöver 

detta måste Länsförsäkringar vara ”en stark, snabb och agil genomförare” (Länsförsäkringar, 

2019, s. 12). Länsförsäkringars huvudsakliga mål är att ha en lönsam tillväxt på långsikt. En 

ytterligare faktor för Länsförsäkringar som är vägledande för att uppnå de uppsatta målen är 

vision samt värderingar. När det gäller vision handlar det att skapa trygghet samt möjligheter 

för kunderna på långsikt. Värderingar är grundläggande för kulturen som finns inom företaget 

som visar hur individerna i företaget skall bete sig mot varandra, kunderna samt 

intressenterna. Med det menas att värderingar är som ett stöd i anställdas vardag, där det ska 

bidras till ett ökat värde för kunden. Företaget möter kundernas behov samt förväntningar 

genom att tillhandahålla kunden en trygg ekonomi inom olika tjänster som erbjuds. Företagets 

kompetens, teknisk miljö samt helheten av organisation ska anpassas till utvecklingen som 

sker i omgivningen för att kunna tillfredsställa kundernas förändrade behov. Eftersom det 

finns regleringar som företag måste följa ställer som handlar om transparens samt stabilitet, 

ställer detta krav på Länsförsäkringar att anpassa organisationen utefter förändringarna som 

kan resultera i affärsmässiga förmån samt nöjdare kunder (Länsförsäkringar, 2019). 
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4.1.2 Intervjuer för respektive chef och anställda i Länsförsäkringar  

 

➢ Styrning och kontroll i en verksamhet  

Enligt chefen på Länsförsäkringar eliminerades den traditionella budgeten i verksamheten för 

ungefär 10 år sedan. Orsaken till den traditionella budgeten har eliminerats var att när chefen 

skulle göra en budget för sin avdelning, exempelvis hur mycket ska läggas ut på utbildning, 

varje kostnadspost m.m., fanns det en risk att hamna i ett läge där det antingen inte finns 

utrymme i budgeten att göra en investering som skulle behövas, eller att utrymmet kvarstår i 

budgeten som kan leda till onödig investering för företaget. Det har frigjort mycket tid samt 

att den administrativa arbetstiden som lades på budgeten togs bort, vilket minskade 

kostnaderna för företaget. I samband med förändringen har inga negativa effekter observerats 

i verksamheten på grund av att företaget inte budgeterar sina kostnader. Däremot har 

kostnaderna alltid hållit sig inom ramen. Detta beror på att ansvar och frihet att hantera olika 

situationer delegerats till chefer samt anställda, vilket i sig har haft stor påverkan på 

engagemanget gällande aktiviteterna inom företaget.  

”Om man sitter tillsammans och kommer överens om vad som kan vara ett bra mål för oss 

och vad vill vi prestera tillsammans, kan anställda känna att det är deras mål också och inte 

endast företagets. Att engagera sina anställda kan vara genom att låta dem delta i besluten”. 

Idag tillämpas en övergripande budget i Länsförsäkringar och chefen pekar på att det är 

viktigt hur ordet budget definieras eftersom Länsförsäkringsbolaget använder en övergripande 

budget på bolagsnivå endast för målstyrning. Med det menas att inom företaget tillämpas 

ingen kostnadsbudget, däremot förekommer det budget på intäktssidan. Målstyrning med 

hjälp av övergripande budget är ett hjälpmedel för anställda som klargör hur mycket de ska 

sälja. Att jobba med målstyrning leder till att aktiviteterna blir strukturerade samt att 

företagets utveckling drivs på ett tydligt sätt. Vidare nämner chefen att elimineringen av den 

traditionella budgeten har haft en positiv påverkan, vilket tyder på att det finns andra sätt att 

motivera anställda på förutom att tillämpa traditionell budget. Med andra ord har företaget 

möjligheten att tillämpa olika varianter av mål samt teorier i verksamheten, vilket betyder att 

engagemang kan i stort sätt bli påverkad av hur målen sätts upp. För att motivera anställda 

måste målen vara realistiska, utmanande samt tydliga. 
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Om företaget sätter låga eller omöjliga mål kan det definitivt medföra negativa effekter på 

motivationen. Det är viktigt att hitta den nivå där målen leder till att anställda blir motiverade 

samt anstränger sig. Enligt chefen på Länsförsäkringar Skaraborg, kan det inte vara aktuellt 

att driva verksamheten utan mål och planer eftersom i verksamheten är det nödvändigt att 

någon form av kontroll ska finnas för uppföljning. Uppföljning och kontroll möjliggör för 

företaget att ta reda på vilka faktorer som har lett till att de uppsatta målen inte har uppnåtts. 

Det är genom regelbunden uppföljning under årets gång som resulterar till att de bestämda 

aktiviteterna genomförs. Länsförsäkringar har kontroll över kostnaderna genom olika mandat. 

Filosofin som Länsförsäkringar har är baserad på långsiktiga målsättningar därför skall 

utvecklingen inom företaget drivas på ett tydligt sätt. Att jobba med målstyrning leder till att 

aktiviteterna blir strukturerade samt att företagets utveckling drivs på ett tydligt sätt. Men trots 

det, kan en del risker uppstå, exempelvis om det uppsatta målet för en viss period är uppfyllt 

kan det förekomma att individen lutar sig tillbaka i stolen och inte anstränger sig längre, vilket 

inte inträffar ofta i Länsförsäkringar. 

”När man ska styra ett företag handlar det om att allt hänger ihop, i verksamheten pratar vi 

väldigt mycket om företagskultur. Det handlar om att vara nära geografiskt, enkla och 

engagerade”. 

När det gäller engagemang så stämmer det inte överens med att släppa taget enbart för att 

målen är uppnådda, utan om utrymme finns, skall åtgärder för ett bättre resultat vidtas. För att 

förhindra en del risker med att individerna tappar motivationen, tillkommer det en liten 

belöning till anställda som är kopplad till målen. Detta kan ha en påverkan på att klara av 

målen på avdelningsnivå. Tidigare hade också vissa roller provisionslön vilket kunde leda till 

en del risker såsom att anställdas egen nytta skulle föredras före förtegets bästa.  

Varje år framställs en budget på bolagets övergripande nivå i Länsförsäkringar, som 

innehåller exempelvis hur försäkringsaffärerna ska växa, hur stor försäljningen ska vara, hur 

mycket premierna förändras (kostnader för försäkringar) osv. Det görs dessutom en prognos 

på skadekostnader d.v.s. hur mycket ska betalas ut under året. Det finns till och med en 

uppskattning på den övergripande nivån kring driftkostnader, lokala kostnader, 

personalkostnader, IT, marknadsföring osv. Detta genomförs för alla delar i verksamheten, 

men bara på en övergripande nivå d.v.s. det framställs en resultaträkning för att se hur målen 
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ser ut för det kommande året. Företaget har dessutom i åtanken att ha möjligheten att gå 

utanför sina planer som tas fram genom den övergripande budgeten för att kunna anpassa 

verksamheten utefter förändringar som kan inträffa. 

Hur anställda ser på det sätt som verksamheten drivs på kan variera, enligt chefen på 

Länsförsäkringar. När det gäller kostnadssidan kan det vara både positivt samt negativt. Ett 

exempel kan vara när marknadsföringsgruppen som skulle genomföra en undersökning. 

Anställda hade kontaktat en försäljare som ställde frågan om vad företaget har för budget för 

en sådan undersökning. När anställda hade vänt sig till den ansvariga för att få reda på hur 

mycket den budgeterade summan är för en liknande undersökning, fick de ett besked att inget 

intresse finns för att ge en indikation till försäljaren på beloppet, utan ett förslag från säljarens 

sida behövs för att värdera om en sådan undersökning kan skapa värde för företaget. I sådana 

fall skulle det ha varit lättare för medarbetar att veta hur mycket som skall spenderas på 

undersökningen. Men för företagets helhet är kvaliteten samt värdet av undersökningen som 

är essentiellt. 

Det är svårt att påvisa hur flexibiliteten hos anställda har påverkats efter att den traditionella 

budgeten har tagits bort, men teoretiskt borde dessa ha ökat och dessutom har inga negativa 

effekter observerats. När budget togs bort har det inte genomförts några värderingar gällande 

flexibiliteten genom att studera resultatet. Men som tidigare nämnt, när en övervakning sker 

kring driftkostnaderna, har dessa inte ökat markant, utan dessa har hållit sig inom ramen, 

fastän affärerna har utvecklats betydligt och dessutom har antalet nöjda kunder ökat.  

Anställd I 

På länsförsäkringar styr budgeten effektiviteten samt flexibiliteten hos anställda uppåt. Alla 

avdelningar har olika mål som bidrar till företagets mål i helhet i slutändan. Hur de uppsatta 

målen upplevs av anställda kan variera från person till person. Alla som arbetar på 

Länsförsäkringar har olika mål baserad på prestation, tillväxt, kundmöten osv. Som anställd 

anses de uppsatta målen för hela bolaget realistiska om alla på olika avdelningar gör sitt 

yttersta. Den övergripande budgeten kan ha någon påverkan på motivationen. Vissa dagar 

eller månader är segare än andra, vilket kan leda till att målen blir svårare att uppnå och att 

motivationen kan bli påverkad negativt, men i slutändan går det ihop.   
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”Jag kan tala för mig själv att målen som är uppsatta för hela bolaget är realistiska om alla 

på olika avdelningar gör sitt yttersta. Men rent konkret baserat på den övergripande 

budgeten så upplevs dem realistiska samt nåbara”. 

Dock finns det för- respektive nackdelar med den övergripande budgeten. Den stora 

nackdelen är omsättningen på personal. Ett exempel kan vara försäkringsbranschen, där målen 

sätts för individer som arbetar i företag just vid det tillfället. Om en individ lämnar sin 

arbetsplats läggs dennes budget över på samtliga i gruppen. Vilket resulterar i en stor diff 

gentemot målen som är uppsatta. Detta är på grund av den anställde som ligger i fas blir 

bedömd på helheten och att individ inte har lyckats för att budgeten har varit anpassad efter en 

större grupp. Ytterligare faktorer som kan påverka anställdas måluppfyllelse kan vara såsom 

stora skador och utbetalningar. Ett exempel är stormen Alfrida som uppstod i början av året. 

Där budget för hela året gav individerna en stor smäll eftersom det uppstod en diff i budgeten. 

När det handlar om beslutsfattande gällande förändringar kan det i vissa fall vara lättare för 

individer i företaget att fatta beslut på egen hand. Men i många fall måste individen utgå från 

den övergripande budgeten som tillämpas i verksamheten.  

 

Anställd II 

Länsförsäkringar driver verksamheten mot dess mål genom olika typer av budget, såsom 

försäljningsbudget. Det sker dessutom uppskattningar samt prognoser på kostnaderna. När det 

gäller kostnadsbudgeten ses det som ett ramverk som talar om vilka gränser som finns rent 

ekonomiskt.  

”Den övergripande budgeten har mindre effekt på anställdas motivation. I vårt fall så är den 

övergripande budgeten för långt från den anställdas vardag”.  

Avdelningens budget som existerar i verksamheten är mer motiverande för en enskild 

anställd. Det är mer fördelar än nackdelar i den övergripande budgeten som används för att 

målstyra.  

”Övergripande budget pekar ut riktningen åt vilket håll som verksamheten ska styras mot”. 

Budget på bolagsnivå ska ”trattas ner” på avdelningsnivå. Exempelvis en försäljningsbudget 

visar vilka krav och förväntningar som sätts på försäljningsavdelningen. I anställdas fall är 

den övergripande budgeten mer triggande. Med det menas, att det inte är budgeten som 
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begränsar flexibiliteten och effektiviteten hos oss anställda. Som tidigare nämnt är budgeten 

ett ramverk för anställdas del. Om kostnadsbudgeten behövs överskridas för att kunna vara 

flexibel och effektiv bör detta göras under förutsättning att flexibiliteten och effektiviteten 

leder till framgång på längre sikt. Om omständigheter resulterar i ökade kostnader skall 

hänsyn till dessa förändringar tas, fastän de inte finns med i budgeten. Däremot behövs det 

genomföras en noggrann analys om den specifika kostnaden är lämplig i och med att 

kostnadsbudgeten överstidigs. 

➢ Beslutsnivåer i organisationen  

Beslutsnivåerna som finns i företaget, enligt chefen, har en tydlig mandatstruktur som anger 

vilka ramar chefer på olika nivåer har att hålla sig till. Inom dessa ramar skulle det påstås att 

företaget är mer decentraliserad än centraliserad. Strukturen i Länsförsäkringsgruppen är i 

stort sätt väldigt decentraliserad där varje lokalt Länsförsäkringsbolag är helt fristående och 

självständigt. I varje länsförsäkringsbolag finns det flera olika avdelningar med egna 

gruppchefer. I figur 1 nedan kan det åskådliggöras organisationsstrukturen som finns inom 

företaget, där en VD befinner sig längst upp i hierarkin. I mitten av hierarkin finns det chef för 

HR, ekonomi, fastighet, VD assistent och kommunikation, chef för granskning samt för 

kundsombud. Längs ner i organisationsstrukturen befinner sig chefer för skador, privat 

marknad samt företag och lantbruk. 
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Vidare säger chefen att länsförsäkringar inte tillämpar någon form av budget på kostnadssidan 

utan gör uppskattningar kring kostnaderna. Detta genomförs med hjälp av olika mandat som 

består av en grupp chefer som har rätt att fatta beslut om kostnader till en viss summa. Ifall 

det är det någon investering som kostar mer än de rättigheterna som en chef har, skall chefen i 

sin tur vända sig till sin chef som har ett större mandat. Men när det gäller större belopp är det 

Vd:n som fattar besluten. De största kostnaderna i ett tjänsteföretag som Länsförsäkringar har 

är personalkostnader d.v.s. löner. Ska det rekryteras ny personal fattas beslutet alltid av 

företagsledningen. På detta vis blir det någon slags kostnadskontroll, i och med att 

Länsförsäkringar har mandat. Detta kan leda till att en del risker tas bort när det inte finns 

någon budget på kostnader.  

4.2 Handelsbanken  

4.2.1 Bakgrund för den Svenska Handelsbanken 

I början av 1970-talet blev Handelsbanken en decentraliserad organisation med fokus att öka 

lönsamheten, nöjda kunder samt effektiviteten. Decentralisering som Handelsbanken har 

kräver en stark företagskultur (Handelsbanken, 2019). Ett grundläggande mål som 

Handelsbanken strävar efter är att ständigt öka på lönsamheten och nöjda kunder bland 

konkurrenter. Detta mål har Handelsbanken uppnått i 37 år i rad fram till 2008. Filosofin som 

finns inom företaget lägger stor vikt på att vara starkt decentraliserade, ha kunden i fokus, 

prioritera lönsamheten före volym samt ha långsiktiga mål (Handelsbanken, 2009). 

Wallander som hade satsat på att driva Handelsbanken på ett unikt sätt i jämförelse med 

konkurrenterna, hade kommit fram till ett ståndpunkt att ett riktigt företag inte har någon form 

av budget, organisationsschema samt långsiktig strategi (Sebestyén J. E., 2014). Wallander 

(2002) nämner i sin bok att budget samt långsiktiga planeringar är en typ av prognos som 

baseras på föregående års resultat. Den enda fördelen med dessa två är att de definierar 

arbetsuppgifter som anställda redan genomför. Vilket resulterar i att den tiden som spenderas 

på denna process går till spillo. Wallander påstår att den tiden istället kan ägnas åt saker som 

är värdeskapande (Wallander, 2002). Genom att lägga budgeten åt sidan och i stället fokusera 

på värdeskapande aktiviteter inom företaget valde Wallander att styra verksamheten som en 

decentraliserad enhet, som är en platt organisation där beslut får tas av anställda, d.v.s det 

finns en hierarki i organisationen men den är platt. Vilket resulterar i att individerna som är 

närmast kunden fick möjligheten ta fler beslut på egen hand och vara mer flexibla istället för 
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att dröja på beslut från överordnad chef (Sebestyén J. E., 2016; Handelsbanken, 2009). Han 

menar att oavsett om den överordnade chefen är kunnig i sitt arbete finns den personen inte i 

närkontakt med kundens ärenden (Sebestyén, 2016).  

4.2.2 Intervjuer för respektive chef och anställda i Handelsbanken 

 

➢ Styrning och kontroll i en verksamhet 

 

Enligt chefen i Handelsbanken tillämpas det ingen budget i verksamheten, d.v.s. att företaget 

är totalt budgetlöst och det sätts upp övergripande mål som fokuserar på att ha bättre 

lönsamhet, vilket uppnås genom nöjda kunder samt låga kostnader. Att Handelsbanken är ett 

budgetlöst företag betyder inte att det inte finns någon form av kontroll. Kontroll och 

uppföljning sker genom kreditinstruktioner, verksamhetsplan, måluppsättning samt en 

jämförelse mellan företagets resultat och kontoren emellan. Handelsbanken styr och förmedlar 

till sina anställda hur arbetet ska genomföras genom målsättning. Målet handlar om att uppnå 

bättre lönsamhet samt nöjdare kunder än genomsnittet för jämförbara banker på 

hemmamarknaden, vilket har inträffat. Det handlar om att ha bättre avkastning på eget kapital 

än konkurrenterna. Företaget har inga säljmål eller provisioner eftersom verksamheten inte 

drivs av korta samt snabba affärer, utan jobbar utifrån kundens bästa, vilket leder till 

företagets långsiktiga hållbarhet. Motivationen hos anställda kan kopplas till det budgetlösa 

systemet. Företaget lägger mer fokus på både kundrelationer och medarbetarrelationer, detta 

är ett långsiktigt tänkande. Det finns inga bonusar i företaget dock finns det oktogoner som 

kan motivera anställda. Oktogoner är en slags pensionsavsättning som individerna i företaget 

får när banken uppnår målen d.v.s. bättre lönsamhet. Därmed får den anställda en pot pengar 

till oktogonen som handlar främst om att köpa aktier i Handelsbanken, på detta sätt blir 

individerna indirekt stora aktieägare. Oktogonen handlar om långsiktiga mål i motsatsen till 

bonus. Oktogonerna är en stor drivkraft eftersom den anställda vet att det blir en avsättning 

till stiftelsen som de har en andel i, och att det är lika för alla oavsett position, det blir ett 

demokratiskt sätt att belöna en organisation som har jobbat bra. 
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”Handelsbanken tror på sina anställda som en individ som vet kundens bästa d.v.s. vilka 

beslut som är bra för kunden”. 

 

Vidare nämner chefen på Handelsbanken att om företaget tillämpar budget och budgeten är 

uppnådd, vad skall individerna göra? Kommer anställda att fortsätta leverera eller nöjer de sig 

med det presterande resultatet? Eftersom företaget inte vet hur det går för konkurrenterna 

förrän slutet av året och att anställda inte vet om målet är uppnått, kan det resultera i att 

individerna anstränger sig mer för att vara bäst på service bland andra banker.  

Det är klart att företaget tappar folk som vill ha budget samt bonussystem, eftersom många 

drivs av detta. 

 

”Genom att inte lägga tid på budgetarbetet, läggs tid på verksamhetsplanen där alla är 

delaktiga. Med tanke på att alla individer har olika förmågor, talanger samt styrkor, 

kan det ges möjligheten till individerna att få jobba med det som de tycker, bland annat hur 

alla i verksamheten ska jobba under året, vad för aktiviteter som ska genomföras mot våra 

kunder och vad som skall fokuseras på”. 

 

Alla avdelningar på Handelsbanken styrs med hjälp av en verksamhetsplan. 

Verksamhetsplanen handlar inte om att företaget ska tjäna en viss summa eller att ha en viss 

marginal, utan det utgår ifrån att Handelsbanken ska ha bättre lönsamhet. Detta kan uppnås 

genom att få in nya kunder, ytterligare affärer på de befintliga kunderna samt nöjdare kunder 

som leder till att banken rekommenderas till bekanta. När det handlar om kostnader, kan dessa 

inte påverkas markant, men individer i företaget är försiktiga med vilka kostnader som skall 

tillkomma. Exempelvis inga konferensresor eller marknadsföring genomförs. Ett mål som 

Handelsbanken har är att prestera bättre än konkurrenterna. För att veta hur företaget ligger 

till och om lönsamheten har förbättrats, sker det en mätning av kontoren emellan. Hur 

resultatet av mätningen ser ut kan inte åskådliggöras förrän alla banker har genomfört 

rapporteringen, det är vid den tidpunkten som företaget kan ta reda på om de har lyckats med 

huvudmålen. En jämförelse sker mellan föregående årsresultat och för att uppnå lönsamheten 

måste företaget förbättras hela tiden, detta kan förverkligas genom att få in nya affärer genom 

nya kunder samt på de befintliga. 
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Det finns naturligtvis nackdelar med att inte tillämpa någon form av budget. En nackdel kan 

vara att det blir svårt att veta hur det har gått för företaget under året. Det är inte förrän i slutet 

av året som företaget kan ta reda på sin egen samt konkurrenternas prestation. Det är under 

den tidpunkten som det kan konstateras om det har gått bra eller dåligt för företaget. Detta kan 

i sig utmana individerna att vara bäst på service. Det enda som företaget kan påverka under 

årets gång är hur kunderna bemöts. Från och med att det budgetlösa systemet infördes har 

Handelsbanken fått bättre lönsamhet än konkurrenterna, vilket ger indikation på att systemet 

har fungerat väldigt bra för Handelsbanken. 

Enligt chefen, har Handelsbanken iakttagit en utveckling i och med att det budgetlösa 

systemet infördes. När ett företag tillämpar budget kan det finnas risk att företaget börjar jaga 

in kortsiktiga samt farliga krediter för att täcka det stora glappet som uppstår inom budgeten. 

Handelsbanken genomför verksamhetsplanen utifrån hur omständigheterna ser ut. Om det 

uppstår någon form av förändring såsom att en stor kund flyttar eller liknande händelse 

inträffar under året, är det inte mer än att verksamhetsplanen revideras, eftersom 

verksamhetsplanen är ett levande dokument. Företagets idé gällande lönsamheten ska 

fortfarande hållas, oavsett om förändringar inträffar. Om företaget hade budget skulle det ha 

drivit fram kortsiktiga lösningar som kan innebära en del risker för verksamheten.  

 

Anställd I 

Eftersom Handelsbanken är budgetlös har alla anställda en handlingsplan som innehåller en 

beskrivning över vad som skall uppnås under årets gång och vad som förväntas av individen. 

Handlingsplanen är kopplad till företagets verksamhetsplan. Ett exempel på innehållet av 

handlingsplanen är ständig uppföljning av kunder samt att det skall finnas ordning och reda i 

arbetet som utförs. Men ibland kan det behövas någon form av stöd från närmaste chef när det 

uppstår dilemman och beslut måste övervägas. Ett budgetlöst system kan bland annat skapa 

mer tid till annat, exempelvis som att göra affärer. Således får individerna i företaget chansen 

och tiden att skapa bättre lönsamhet istället för att förutspå budgeten eller följa upp den. Ett 

budgetlöst system kan inte ha negativa påverkningar på det vardagliga arbetet hos anställda 

såsom att individerna blir omotiverade eller förvirrade över vilka mål som skall uppnås. Detta 

kan vara på grund av att företaget tillämpar andra styrmedel för att styr verksamheten på, 

såsom att följa upp bankens lönsamhet samt att göra en jämförelse med andra kontor m.m. 
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Detta system vilseleder inte anställda, för vissa är det helt naturligt att jobba i en sådan 

stämning, där individerna är flexibla utan någon form av budget. 

 

”Jag upplever det budgetlösa systemet positivt och gör att banken blir mer effektiv”. 

Individerna i företaget behöver inte lägga tid på att skapa en budget och heller inte att följa 

upp densamma. Dock tillämpar individerna på kontoren andra verktyg för målsättningar som 

inte kräver lika mycket förarbete, t.ex. lönsamhetsmål och mål i förhållande till andra kontor.  

Anställd II 

Som anställd föredras det att jobba i ett företag där ett budgetlöst system tillämpas än att ha 

riktlinjer som sätts genom bland annat budget. Ett budgetlöst system som Handelsbanken 

tillämpar har en effekt på motivationen hos anställda, ökar på flexibiliteten, ger individerna 

möjligheten att påverka resultatet samt att det kan leda till att målen blir tydliga samt klara. 

Det sätt som Handelsbanken driver sin verksamhet på är individerna nöjda med.  

”Det budgetlösa systemet är transparant, enkel och klart”. 

När det sker förändringar föredras det ibland att fatta beslut på egen hand. I vissa situationer 

eller när individen är ny kan det kännas bra att kunna luta sig mot någon. I dessa fall kan det 

räcka att kunna luta sig mot kollegor, chefer eller att ha interna riktlinjer, d.v.s. personligen 

saknas inte budget ur det perspektivet. 

4.2.3 Beslutsnivåer i organisationen  

När det handlar om företagets filosofi är Handelsbanken en decentraliserad organisation (figur 

2). Kontoret är banken, det är där företaget bemöter kunden och fattar beslut. När det gäller 

beslutfattande handlar det om vilka kunder företaget skall jobba med, vilka affärer som skall 

göras samt vilket pris ska sättas. Men det finns vissa saker som inte går att decentralisera, 

därför har Handelsbanken en kreditinstruktion som alla kontor måste följa.  
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Handelsbankens pil visar att hela organisationen jobbar mot kunden, att kontoret är närmast 

de och därmed ska kontoret sköta affären. Det är inte medarbetarna som är kunden för den 

interna avdelningen, utan det finns bara en kund och det är den som betalar anställdas löner. 

Idén som har lett till att Handelsbanken har valt att bli budgetlösa tar sitt ursprung från 

kunden. Om Handelsbanken skulle ha budget, skulle det påverka hur företaget bemöter 

kunden och vilka affärer som skall göras. Dessutom skulle detta leda till att företaget 

fokuserar på det som ökar på intäkterna, fastän det inte är hållbart i längden. Vilket leder till 

att det driver fram ett ökat risktagande samt kortsiktig vinstmaximering. Chefen på 

Handelsbanken nämner att de flesta företag som tillämpar någon form av budget har någon 

form av belöning som delas ut när budgeten har uppnåtts, men detta håller inte i längden. 

Eftersom individerna som får en budget på sig fokuserar inte på företagets helhet. I detta fall 

skulle individerna istället få en specifik summa som de kan spendera för att uppnå målen.  

Tillämpning av budget i verksamheten kan resultera i att den decentraliserade idén som 

Handelsbanken har skulle överges. Valet av organisationsstruktur har inte haft någon 

påverkan av budgeten. 

 

”Decentraliseringen är själva idén, och utefter det har budgeten tagits bort, eftersom det inte 

går ihop, att ha en decentraliserad organisation och en budget”. 

 

Budget är något som individerna i en organisation får pålagt på sig och stämmer inte överens 

med den decentraliserade idén som Handelsbanken har.  

 

4.4 Sammanfattning av empirikapitlet 

Sammanfattningsvis visar insamlad data att båda företagen tar hänsyn till företagskultur för 

att motivera samt engagera anställda. Företagen har i åtanke att ta hänsyn samt anpassa 

företaget utefter förändringar som kan uppstå. Handelsbanken har en decentraliserad 

organisationsstruktur och Länsförsäkringar lutar sig mer mot decentraliserad organisation. 

Traditionell budget har eliminerats till förmån för en mer mindre formaliserad styrning i båda 

verksamheterna för att bland annat kunna skapa något som är värdeskapande för kunderna. 

D.v.s. istället för att ägna tiden åt att genomföra budget och följa upp den, lägg istället tid på 

saker som skapar värde för kunden. 
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5. Analys och diskussion 

Något som har väckt intresse är att företagen som har valts för undersökningen, har antingen 

valt att inte tillämpa någon form av budget, d.v.s. att vara totalt budgetlösa (Handelsbanken) 

eller att tillämpa en övergripande budget för att målstyra (Länsförsäkringar). För att analysera 

vad de bakomliggande faktorerna har sitt ursprung ifrån tas hänsyn till 

organisationsmedlemmarnas uppfattningar om styrning och kontroll som tillämpas i dagens 

verksamhet. För att kunna framställa en fundamental del i studien som ger läsaren 

möjligheten att få en insikt i författarens tankegångar samt argument, delades detta kapitel i 

två delar, analys samt diskussion. Analysen är baserad på tidigare studier och intervjuer, som 

sedan kopplas till teoretisk referensram. I diskussionsdelen tas hänsyn till egna tolkningar 

utefter den genomförda analysen. 

5.1 Analys av organisationsmedlemmarnas uppfattningar relaterade till styrning, 

kontroll och styrmedel 

 

➢ Styrning och kontroll i en verksamhet 

 

Som det har nämnts tidigare visar en del studier att traditionell budget är tidskrävande samt att 

det medför höga kostnader (Wallander, 1981; Hansen, Otley, & Van der Stede, 2003; Neely, 

Bourne, & Adams, 2003). Utöver dessa faktorer argumenterar Wallander (1981) att budget 

har en negativ påverkan på flexibiliteten (Wallander, 1981). Utefter Handelsbankens och 

Länsförsäkringars påstående gällande traditionell budget, kan det iakttas att båda hävdar att 

den är bland annat tidskrävande, minskar flexibiliteten, medför höga kostnader samt att den 

kan ha negativa effekter i verksamheten.  

Enligt cheferna på Länsförsäkringar Skaraborg och Handelsbanken är det genom uppföljning 

samt kontroll som företagen får reda på vilka aktiviteter som har genomförts. Vidare hävdar 

chefen på Länsförsäkringar Skaraborg att det inte går att styra verksamheten utan någon form 

av kontroll samt uppföljning. Med hjälp av kontroll kan det bli lättare att ta reda på de 

bakomliggande faktorerna ifall målen inte uppfylls. Generellt tycker chefen på 

Handelsbanken att det inte går att styra en verksamhet eftersom en organisation består av 

individer som har olika intressen och förmågor, därför har Handelsbanken gett möjligheten till 

anställda att fatta egna beslut. Men i Handelsbankens koncept ingår det någon form av 
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kontroll med hjälp av verksamhetsplan, måluppsättning samt jämförelse av resultat mellan 

kontoren.  

Utefter chefernas uttalanden har vi kunnat se både likheter och skillnader på det sätt som 

företagen styrs på. När det gäller strategi samt målsättning inom fallföretagen finner vi 

element av ett formellt styrsystem enligt Olve och Samuelson (2008). Det som är gemensamt 

mellan Länsförsäkringar samt Handelsbanken är att båda företagen planerar utefter ett 

långsiktigt tänkande samt målsättning. Utöver detta finns det en annan aspekt som är 

gemensam mellan företagen, att både Handelsbanken samt Länsförsäkringar har i åtanke att 

inte ta på sig kostnader som inte är nödvändiga, för att organisationen ska kunna uppnå målet 

gällande låga kostnader. Ytterligare en likhet mellan företagen är att båda förmedlar till 

anställda hur arbetet skall genomföras med hjälp av mål, men målsättningen skiljer sig åt 

mellan företagen. Länsförsäkringar använder en övergripande budget för att målstyra, 

däremot, Handelsbanken som är totalt budgetlöst, strävar efter att lönsamheten skall förbättras 

i jämförelse med föregående år, och detta förmedlas till anställda genom verksamhetsplanen 

som innehåller hur individerna ska jobba för att de uppsatta målen skall uppnås.  

Enligt ovanstående information kan det konstateras att planering och cybernetisk kontroll är 

viktiga styrmedel för styrning och kontroll inom respektive företag, dock inte budgeten när 

det gäller Handelsbanken. 

 

Länsförsäkringar stimulerar motivationen hos anställda genom att delegera ansvar, sätta upp 

realistiska, uppmanande samt tydliga mål. Utöver detta får individerna möjligheten att vara 

delaktiga i besluten. Den övergripande budgeten som Länsförsäkringar tillämpar leder till att 

arbetet blir strukturerad på ett tydligt sätt, vilket i sig är en ytterligare faktor som kan ha en 

inverka på motivationen samt engagemanget hos individerna. Enligt chefen på 

Länsförsäkringar Skaraborg kan det ibland finnas en risk att individerna tappar motivationen 

för att de uppsatta målen är uppnådda före tidsplanen. Länsförsäkringar förhindrar en sådan 

risk genom att ha rörlig belöning som är kopplad till målen som delas ut till anställda. 

Däremot, hävdar Handelsbanken att motivationen hos individerna kan ha en koppling till det 

budgetlösa systemet. Orsaken till detta är att när det inte tillämpas någon form av budget i 

verksamheten, får individerna inte reda på när ansträngningen ska ta slut. Detta resulterar i att 

individerna inte släpper taget och kämpar vidare för att förbättra resultatet. Till skillnad från 

Länsförsäkringar, motiverar Handelsbanken sina anställda med hjälp av oktogon som är 
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kopplad till företagets långsiktiga mål. Båda cheferna, i Länsförsäkringar Skaraborg samt 

Handelsbanken, har konstaterat att det inte är aktuellt att styra verksamheten på ett annat sätt. 

Detta på grund av att det systemet som tillämpas har varit ett stöd för att uppnå de uppsatta 

målen som var och en av organisationerna har haft i åtanke.  

Länsförsäkringar använder en övergripande budget endast på försäljningssidan samt en 

prognos över kostnaderna för att driva verksamheten mot dess mål. När det gäller budget och 

prognoser inom fallföretagen finner vi element av ett formellt styrsystem enligt Olve och 

Samuelson (2008). Det motsatta kan åskådliggöras för Handelsbanken, d.v.s. istället för 

budget och prognoser, läggs fokus på individernas förmågor, styrkor, talanger samt lärande. 

Det sätt som Handelsbanken tillämpar kan kopplas till mindre formaliserad styrmedel, som 

handlar om mjuka styrmedel där fokus läggs på bland annat lärande samt medarbetarskap, 

relaterat till Ax, Johansson och Kullvén (2015). 

Handelsbanken och Länsförsäkringar har en del gemensamma förutsättningar när det gäller 

styrning. Därför har företagen i åtanke att anpassa verksamheten utefter den rådande 

situationen som företaget befinner sig i. Med detta menas att i Länsförsäkringar ska det finnas 

utrymme för att gå utanför planerna när det behövs. Däremot inom Handelsbanken ska de ha 

möjligheten att revidera verksamhetsplanen som tillämpas i verksamheten. 

 

Anställda på Länsförsäkringar tycker att det ibland är bättre att ta egna beslut än att följa 

budget, eftersom individerna ibland kan komma med bättre förslag. I Handelsbankens fall 

tycker individerna att någon form av stöd kan behövas ifall dilemma uppstår, men generellt är 

individerna nöjda med nuvarande styrsystem. Det gemensamma tankesättet hos anställda i 

respektive företag, är att styrmedlet har tydliggjort målen för de anställda. I båda företagen är 

individerna nöjda med det styrmedel som appliceras, eftersom det ger dem en klar bild över 

hur målen skall uppnås. Men i Länsförsäkringars fall, som har någon form av budget, kan det 

uppstå nackdelar om en oplanerad förändring sker, vilket kan vara en konsekvens för 

budgeten. 
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5.2 Analys av Management Control systems 

På grund av att det kan uppstå förändringar i omvärlden behöver organisationer ett 

kontrollsystem som tar hänsyn till olika kontrollinstrument. Ett kontrollsystem som kan vara 

till stöd för ledningen är Management Control systems. Detta kontrollsystem omfattar delarna 

kulturell kontroll, planering, cybernetisk kontroll, belöning samt kompensationer och 

administrativ kontroll. Enligt chefernas påstående, tas det viss hänsyn till dessa faktorer i 

Management Control systems i respektive företag. 

➢ Kulturell kontroll 

Respektive företag lägger stor vikt på att företagskultur skall finnas i organisationen för att 

alla ska kunna jobba mot samma mål. Utefter chefens uttalande på Länsförsäkringar 

Skaraborg lägger företaget stor vikt på att vara nära geografiskt och enkla. Dessutom är det 

viktigt för länsförsäkringar att individerna ska få möjlighet att delta i besluten vilket leder till 

att anställda blir mer engagerade och jobbar mot företagets mål. Handelsbanken lägger fokus 

på medarbetarrelationer som är ett långsiktigt tänkande. Detta är på grund av att individerna 

som befinner sig i företaget ska får möjligheten att jobba med något som de tycker om 

eftersom de har olika talanger, styrkor och förmågor. Vidare nämner chefen på 

Handelsbanken att företaget har förtroende på sina anställda eftersom det är de som är nära 

kunden och vet kundens bästa. Dessutom lägger båda företagen fokus på att anställda ska 

skapa värde för kunden och inte endast tänka på företagets nytta. 

➢ Cybernetisk kontroll 

Länsförsäkringar tillämpar en övergripande budget för målstyrning. I den övergripande 

budgeten ingår det budget på intäktssidan samt prognoser på kostnaderna. Med hjälp av den 

övergripande budgeten som Länsförsäkringar tillämpar får företaget reda på om de uppsatta 

målen är uppnådda eller inte och dessutom vad orsaken kan vara. Det är genom uppföljning 

och kontroll över kostnader och intäkter som beslut fattas samt att företaget blir 

anpassningsbart utefter förändringarna som kan uppstå runt omkring verksamheten. 

Handelsbanken som är total budgetlös, använder sig av ett lönsamhetsmått för att mäta 

företagets lönsamhetsutveckling, vilket framställts i slutet av varje år. Dessutom sker en 

jämförelse av lönsamheten mellan konkurrenterna samt kontoren emellan. I och med att 
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Handelsbanken inte har tillgång till lönsamhetsmåtten förrän i slutet av året, blir anställda 

utmanade på att vara bäst på service. 

➢ Planering 

Båda företagen har långsiktiga samt kortsiktiga planer. De långsiktiga planerna i båda 

företagen är lönsamhetstillväxt samt en ökning av antalet nöjda kunder. Däremot handlar de 

kortsiktiga planerna om information som tillkännages till anställda gällande kommande årets 

måluppfyllelse. Länsförsäkringar förmedlar företagets mål med hjälp av målstyrning som 

framställs genom den övergripande budgeten, vilket innehåller en beskrivning av det 

intjänade beloppet per år. Handelsbanken förmedlar till sina anställda med hjälp av en 

verksamhetsplan där arbetsuppgifterna och utförandet av arbetet beskrivs detaljerad. Båda 

företagen har i tanken att gå utanför planen ifall det sker någon förändring. 

Verksamhetsplanen och övergripande budget kan kopplas till planeringsfaktorn som finns 

med i MCS.  

➢ Belöning och kompensationer  

Respektive företag har någon form av belöning. Länsförsäkringar har belöning i form av 

bonus, som är relaterad till målen. Tanken bakom bonussystemet som Länsförsäkringar har är 

att motivera och engagera anställda att fortsätta anstränga sig efter måluppfyllelsen. 

Handelsbanken har belöning i form av oktogoner som är en slags pensionsavsättning som är 

kopplad till företagets långsiktiga mål, i motsats till bonus som kan innebära en del risker för 

företaget. Enligt Handelsbanken kan bonussystem leda till att individerna tänker på sin egen 

nytta än företagets.  

➢ Administrativ kontroll 

Både Handelsbanken och Länsförsäkringar kontrollerar verksamheten samt individerna på 

varierande sätt, vilket handlar om administrativ kontroll. Kontroll och uppföljning är en viktig 

faktor för Länsförsäkringar och detta genomförs genom olika mandat samt uppföljning av den 

övergripande budgeten. Länsförsäkringar har påstått att företaget lutar mer mot 

decentraliserad organisation, men trots allt, finns det någon typ av organisationsschema med 

en tydlig hierarki, som kan kopplas till centraliserad struktur. Handelsbanken kontrollerar 

samt följer upp verksamheten med hjälp av kreditinstruktioner, verksamhetsplan m.m. Enligt 

chefen på Handelsbanken har ansvaret att fatta beslut delegerats till anställda som befinner sig 
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längst ner i hierarkin. Detta är på grund av att det är individerna som är närmast kunden, d.v.s. 

en tydlig decentralisering finns i organisationen. Chefernas uttalande gällande 

organisationsstrukturen stämmer överens med Jacobsen och Thorsvik (2002) samt Mintzberg 

(1983) påstående om decentraliserad och centraliserad organisation. Där decentralisering 

definierar en organisation som ger individerna möjligheten att fatta beslut på egen hand. 

Däremot, i en centraliserad organisation flyttas makten att fatta beslut upp i hierarkin.  

5.3 Diskussion 

Utefter empiriskt resultat framgår det att såväl Handelsbanken som Länsförsäkringar tycker 

att den traditionella budgeten är kostsam, tidskrävande samt påverkar flexibiliteten i 

verksamheten. Flexibilitet kan inte uppnås ifall en traditionell budget appliceras i 

verksamheten eftersom det kan ha negativa effekter. Orsaken till att båda företagen hade 

övergett den traditionella budgeten var att istället för att lägga tid på budget, ska företaget 

ägna sig åt något som är värdeskapande såsom kundvärde, vilket är företagens huvudsakliga 

mål. Baserat på vår studie av två företag med hög grad av blandad styrning, kan det 

konstateras att de anser att budget har en negativ effekt på styrningen.  

Utefter analyserade data, visar det sig att båda företagen uppfyller en del kriterier av både 

formell samt mindre formaliserad styrmedel. Detta är på grund av att båda företagen har 

långsiktiga planer, dessutom har Länsförsäkringar budget och prognoser som kopplas till den 

formella styrningen. Respektive företag tar hänsyn till bland annat företagskultur, 

medarbetarskap och ogillandet av den traditionella budgeten, vilket är kopplat till det mindre 

formaliserad styrmedel. Detta tyder på att fallföretagen tillämpar olika former av blandning 

för att uppnå mindre formalisering. Blandningen avser både formell samt mindre formaliserad 

eftersom båda uppfyller en del kriterier i båda styrformerna. I respektive företag finns någon 

form av belöningssystem som används för att motivera anställda. Ovanstående påståenden 

kan kopplas till Andersson och Funck (2017) som har påstått att en organisation kan applicera 

fler än ett styrmedel under specifika situationer, vilket kopplas till beskrivningen av mindre 

formaliserad styrmedel. 

Båda företagen som har olika styrmedel har förmågan att anpassa sig utefter förändringar som 

kan uppstå och detta sker genom att Handelsbanken som har en verksamhetsplan reviderar 

denna utefter förändringar som uppstår. Länsförsäkringar Skaraborg som har en övergripande 

budget har alltid i åtanke att ändra planen för att kunna anpassa sig. 
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Utifrån empiriskt resultat pekar organisationsmedlemmarna att de är nöjda med det styrsystem 

som tillämpas eftersom det har förverkligat företagets mål, därför är det inte aktuellt att byta 

nuvarande system.  

Cheferna tyckte att utan kunden finns inte företaget, ju nöjdare kunder företaget har, desto 

högre lönsamhet kan företaget uppnå. Därför hade en ändring i styrsystemet blivit aktuell i de 

två fallföretagen. Denna förändring har enligt empirin haft en positiv inverkan och dessutom 

har kostnaderna hållit sig inom ramen med hjälp två sorts kontroll, som kopplas till MCS på 

olika sätt. För att företagen ska vara bäst på service och ge anställda möjligheten att agera 

utefter kundernas behov, hade någon form av decentralisering ansetts vara aktuell för 

företagen.  

I empirin hävdar anställda att de är nöjda med det system som tillämpas i företaget, eftersom 

de föredrar att fatta egna beslut med tanke på att de är närmast kunden och vet vad kunden har 

för behov.  

Båda företagen påpekar att det är viktigt att ha någon form av kontroll för att kunna styra 

verksamheten. En gemensam faktor hos båda företagen är att det finns någon typ av kontroll 

när det gäller kostnadssidan. Handelsbanken kontrollerar kostnaderna genom 

kreditinstruktioner och Länsförsäkringar har en kostnadskontroll genom olika mandat. 

Organisationsmedlemmarna har uppgett att varje företag tillämpar olika sätt att kunna styra 

individerna på, d.v.s. om ett företag inte har budget betyder det inte att anställda har frihet i 

allt, utan det finns andra sätt att kontrollera på, exempelvis genom målstyrning eller 

verksamhetsplan som gör det tydligt för individerna vad som förväntas av dem. Att företagen 

ger individerna möjligheten att fatta egna beslut stämmer överens med Wit och Meyer (2010) 

påstående till en del, som säger att en organisation består av människor som har olika idéer 

och intressen och skall lösa problemen utan chefernas inblandning. Och andra sidan, säger 

cheferna emot Wit och Meyer (2010) som nämner att kreativiteten samt effektiviteten kan 

förbättras när ingen kontroll tillämpas i verksamheten. Det som konstateras utefter chefernas 

uttalanden, är att respektive företag tycker att det är nödvändigt med någon form av kontroll 

för uppföljning av måluppfyllelse. I respektive företag finns det en indirekt inblandning av 

cheferna i genomförandet av arbetsuppgifterna vilket leder till att detta påstående inte 

stämmer helt. Kontrollsystem appliceras i en verksamhet för att kunna uppfylla 

organisationens mål. Utefter detta kan det empiriskt konstateras att respektive företag tar 
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hänsyn till de olika faktorerna som finns med i Management Control systems, som handlar om 

kulturell, cybernetisk kontroll, planering, belöning och kompensationer samt administrativ 

kontroll. Men skillnaderna finns i hur dessa faktorer tillämpas av respektive företag.  

De olika styrmedlen samspelar genom att de är kompletterande till varandra. Med det menas 

att respektive företag är i behov av och tar hänsyn till varje faktor för att organisationen ska 

överleva och uppfylla verksamhetens mål. Varje företag ser på de olika faktorerna på 

varierande sätt, vilket leder till att utförandet av arbetet skiljer sig åt. Ett exempel kan vara att 

båda företagen har någon form av belöningssystem men dessa skiljer sig åt beroende på 

företagets mål och struktur. Belöningssystemet som handelsbanken applicerar är mer 

långsiktigt än det som Länsförsäkringar tillämpar. Detta är på grund av att Oktogonen är en 

pensionsavsättning som individerna får när företagets mål uppfylls. 

Administrativ kontroll är grunden till MCS, eftersom om denna del inte existerar skulle det 

vara svårt att implementera resterande styrmedlen i en organisation. I genomförandet av 

respektive intervju har de uppmärksammats att båda företagen lägger stor vikt på att 

individerna ska delta i besluten samt att kontroll sker på hur arbetsuppgifterna ska 

genomföras. Respektive företag fokuserar på organisationsmedlemmarna eftersom det är 

dessa individer som leder till organisationens överlevnad. Ytterligare faktorer som respektive 

företag tar hänsyn till, relaterat till administrativ kontroll, är långsiktigt tänkande. Den 

administrativa kontrollen som Handelsbanken har är ett decentraliserat organisationsschema, 

d.v.s. en platt organisationsstruktur. Banken kontrollerar det administrativa utförandet med 

hjälp av kreditinstruktioner samt en verksamhetsplan. När det gäller organisationsschemat i 

Länsförsäkringar kan det åskådliggöras en organisationsstruktur som lutar sig mer mot en 

decentraliserad struktur. Dessutom sker kontroll och uppföljning med hjälp av olika 

befogenheter. 

För att komma ett steg närmare företagets mål, kompletteras administrativ kontroll med andra 

styrmedel, såsom cybernetisk kontroll, belöning, planering. Cybernetisk kontroll genomförs i 

respektive företag i syfte att ledningen ska få beslutsstöd. Ett exempel kan vara 

Handelsbanken som mäter kontoren emellan och Länsförsäkringar som tillämpar en 

övergripande budget. Respektive företag tycker att planering på kort och långsikt är 

nödvändigt för organisationen. Dessutom att belöningssystem som varje företag applicerar 

kan ha en påverkan på anställdas motivation och presterande. För att de ovanstående delarna 
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ska genomföras på bästa sätt, läggs dessutom stor vikt på företagskultur av respektive företag, 

såsom att skapa värde för både organisationsmedlemmarna och kunderna. Utan företagskultur 

i en verksamhet kan det uppstå en risk att individerna bara tänker på sitt bästa. Det är detta 

steg som håller samman resterande styrmedel. Företagskulturen inom Handelsbanken lägger 

stor vikt på medarbetarrelationer samt att skapa värde för kunderna. Länsförsäkringar har i 

fokus att vara nära geografiskt, enkla och engagerade för att uppfylla kundens behov. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

6. Slutsatser 

Forskningsfrågan som har undersökts är: 

- Vilken roll har olika styrmedel i en organisation som har en begränsad budgetstyrning 

eller som är totalt budgetlös? 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur organisationens medlemmar, d.v.s. chefer och 

anställda, uppfattar styrning och kontroll i en organisation som saknar, eller som har en 

begränsad budgetstyrning. 

Det intressanta resultatet som vi har kommit fram till, utifrån organisationsmedlemmarnas 

uppfattningar, är att de olika sätt som respektive företag styr och kontrollerar på, d.v.s. relativ 

mindre formaliserad styrning, har varit ett stöd för att kunna uppnå företagets uppsatta mål 

och dessutom utveckla verksamheten. Styrsystemet har dessutom stimulerat motivationen och 

engagemanget hos anställda. Men på grund av att fallföretagen saknar eller har en begränsad 

budgetstyrning, kan det ses en skillnad jämfört med mer fomaliserad styrning med hur dessa 

företag styr och kontrollerar. Organisationsmedlemmarna i respektive företag tycker att 

individerna i organisationer bör få möjligheten att delta i besluten, som uppnås med hjälp av 

det mindre formaliserade styrningen i verksamheten.  

Enligt Malmi och Brown (2008) är styrningen någon form av kontroll som bör finnas i en 

organisation. Utöver det styrsystemet som respektive företag applicerar, är kontroll i form av 

uppföljning en viktig faktor som bör finnas i en organisation för att kunna kontrollera att 

aktiviteterna genomförs och att de uppsatta målen uppfylls. Kontroll-alternativ som bör 

existera i en organisation är enligt Malmi och Brown (2008) kulturell kontroll, planering, 

belöning och kompensationer samt administrativ kontroll. Utifrån det empiriska resultatet, tar 

respektive företag hänsyn till dessa kontroll-alternativ som ingår i Management Control 

systems, men på lite olika sätt.  

Enligt empiriskt resultat har Handelsbanken och Länsförsäkringar hävdat att 

organisationssystemet som appliceras i verksamheten troligen har kunnat resultera i att 

företaget har kunnat öka på kundnöjdheten samt lönsamheten. Detta är ett empiriskt resultat 

som denna studie inte kan analysera vidare eftersom respektive företag erbjuder olika tjänster 

och kundnöjdheten kan bli påverkad av olika faktorer.  
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6.1 Förslag på framtida studier 

Med tanke på att kundernas agerande har en avgörande roll för fallföretagens överlevnad och 

företagen har som mål att applicera ett styrmedel som resulterar i nöjdare kunder, kan det bli 

intressant att undersöka om styrmedel har haft någon inverka på ökningen av kundnöjdheten. 

Det finns studier som har konstaterat att en verksamhet inte kan styras och kontrolleras genom 

en panel. Därför kan det vara ett förslag på att undersöka hur en organisation styr och 

förverkligar verksamhetens mål om ingen kontroll finns. 
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Bilaga 1- Individuell reflektion 

Angela Jamous 

När vi väl tog beslutet att jag och Sanaz skulle skriva uppsatsen tillsammans, var fokus på att 

hitta ett ämne som kan passa båda inriktningarna, management samt redovisning. Det var en 

stor vikt att skriva om ett ämne som handlar om båda inriktningarna för att båda skall bli 

examinerade. Ekonomistyrning blev ämnet som övervägde båda inriktningarna, med 

fördjupning av budgetområdet för att vi skulle begränsa oss och inte ha ett brett ämne att 

skriva om. Vi har samarbetat ihop i andra kurser och vet att samarbetet mellan oss skulle ge 

oss nytta och att båda är engagerade och vi valde ett ämne som båda är intresserade av, vilket 

skulle leda till att skrivande blev mycket enklare och samtidigt roligare. Kommunikation har 

varit en grund till arbetet. Genom kommunikation har vi kommit överens och fattat beslut hur 

olika delar i uppsatsen skall skrivas. Vi har haft olika deadlines för oss själva, detta är för att 

kunna planera och vara klara i god tid, och vi har kunna hålla dessa deadlines med hjälp av 

vårt samarbete med varandra. Det som har underlättat skrivprocessen är kommunikationen 

mellan oss angående vad vi vill komma fram till och att var och en tog ansvar för att saker 

skall bli gjorda i god tid. Från kursens start har vi träffats varje dag och skrivit uppsatsen ihop, 

vilket ledde till att båda hängde med på vad som gjordes och varför. Arbetet har fördelats 

genom att vi fick leta efter vetenskapliga artiklar var och en för sig. Alla delar som 

genomfördes i uppsatsen har vi genomfört tillsammans. Från att leta efter relevanta artiklar, 

genomföra intervjuer med samtliga respondenter till att sammanställa all information som vi 

har för att det ska bli en bra text. Delaktighet har varit en av de viktigaste delarna i hela 

processen eftersom vi hade i fokus att komma överens om allt som skrevs, från begrepp till 

hela stycken. Vi har varit väldigt noggranna med det som vi har skrivit och varje gång vi 

skrev en del läste vi det själva för att se vad som kan förbättras i texten. Vi har varit väldigt 

kritiska mot oss själva samt mot varandra och diskuterat allt som vi har skrivit för att vi ska få 

en bra uppsats som båda är nöjda med. För att kunna förbättra texten ständigt har jag märkt att 

det är bra att släppa vissa delar ibland och läsa igenom dessa lite senare, eftersom när man 

skriver en text brukar det oftast vara så att man blir lite blind och uppmärksammar inte fel 

som finns i texten. Dessa kan uppmärksammas när man går igenom texten efter ett tag.   

Att skriva C-uppsatsen har varit utmanande men samtidigt en rolig period. Det har varit en 

stor lärandeprocess, från att jag lärde mig att hantera stressiga situationer till att skriva en 
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vetenskaplig uppsats. Sökandet av artiklar och dessutom skrivandet har varit krävande men 

jag har fått en stor nytta av dessa. Att söka efter relevanta artiklar, att ta del av informationen 

som är användbar för vårt arbete samt att skriva ihop en bra text med all relevant information 

har varit mest tidskrävande som har krävt engagemang och delaktighet av båda. Att skriva en 

vetenskaplig uppsats är inte alls lika enkelt som att skriva en inlämningsuppgift, och detta har 

lett till att jag har varit extra noggrann med vilka begrepp som ska appliceras för varje 

mening. Eftersom vi jobbade i par har jag fått möjligheten att ta del av någon annans åsikt 

samt diskutera hur meningar ska formuleras på ett bra sätt. Samarbetet mellan oss har gått bra, 

vi har mött på en del stressiga och jobbiga tider men genom vårt samarbete har vi kunnat lösa 

situationerna på ett bra sätt. Båda har varit väldigt engagerade och delaktiga för att vi skulle få 

ut en så bra uppsats som möjligt. Utmaningarna som vi har stött på har lett till att vi har tagit 

tag i saker och fått gjort mycket mer än vi förväntade oss. Eftersom vi var tvungna att läsa om 

olika delar för att få en förståelse om vad saker handlar om för att bestämma vad som passar 

in i vår uppsats har jag lärt mig väldigt mycket. Exempelvis skillnaderna mellan kvalitativ 

samt kvantitativ metod, reliabilitet, validitet och när de skall tillämpas osv. Det fanns saker 

som har varit oklara för oss, varför vissa saker tillämpas i en specifik situation m.m. som har 

klargjorts genom seminarium som vi har haft. Genom att skriva uppsatsen har jag fått mer 

kunskap om ekonomistyrning, budget samt respektive företag som vi har fördjupat oss i. Den 

största kunskapen som jag har fått är hur en uppsats byggs upp, vilka olika delar skall vara 

med samt sammanställning av all information som man samlar in. Genom att skriva uppsatsen 

har jag kunnat utveckla mitt akademiska skrivande. Det har varit en krävande, utmanande 

samt lång process men samtidigt lärorik.  
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Sanaz Saed 

Under min studietid på Högskolan i Skövde har jag läst många intressanta kurser inom 

företagsekonomi bland annat ekonomistyrning. Ekonomistyrning har alltid varit ett intressant 

ämne för mig eftersom det gav mig möjligheten att få en inblick över hur olika 

organisationer/företag agerar i syftet att uppnå uppsatta mål. Under många föreläsningar hade 

vi haft diskussioner kring budgetlösa samt budgetstyrda företag. Det var just då jag började 

tänka över om det finns framgångsrika företag som har uppnått de förväntade resultaten utan 

någon form av budget. När jag skulle börja med mitt examenarbete tog jag upp denna 

diskussion med min klasskamrat som hade valt Management inriktningen och var också 

intresserad av olika styrformer inom företag. 

Vi började med att fördjupa oss inom budgetstyrt och budgetlösa företag genom att studera 

olika böcker inom ekonomistyrning samt olika artiklar som var relaterad till budget. Efter en 

del diskussioner formulerade vi en frågeställning. Vi redovisade frågeställningen för vår 

handledare och berättade hur vi skulle gå tillväga. När vi fick ett godkännande på 

frågeställningen började vi med att samla in ytterligare information och planerade en deadline 

för vårt första utkast. Under hela uppsatsensgång satte vi tillsammans, förde dialog samt tog 

hänsyn till varandras kommentarer och tankesätt. Det enda delen i hela uppsatsen som 

övervägdes separata var intervjun. Det inspelade informationen från respektive företag, 

studerades först separata sedan utförde vi en jämförelse på hur var och en av oss har tolkat 

informationen. När vi kunde säkerställa att vi båda har tolkat intervjun på samma sätt, 

sammanställde vi en slutlig text och överförde informationen till det ursprungliga dokumentet. 

Vi valde att vara extra noggranna med sammanfattningen av intervjun med respektive företag. 

Detta var på grund av att en stor del av empiriinsamlingen var baserad på en kvalitativ metod 

och intervjun var avgörande för det slutliga resultatet. Vi var dessutom väldigt kritiska mot 

det som vi skriver och försökte att se på frågeställningen och den insamlade informationen 

från en annan synvinkel. Under arbetets gång tog vi båda egna ansvar och stötte varandra då 

det kändes jobbigt och krävande. Tack vare metodkursen som gick parallellt med 

uppsatskursen och gav oss möjligheten att sitta och diskutera ämnet med andra grupper samt 

ta del av andra studenternas tips.  

Jag kan säga att examensarbetet har varit en av de jobbigaste samt mest givande period i min 

studietid. Det var under uppsatsarbetet som jag lärde mig hur jag ska söka information samt 
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hur informationen ska struktureras för att komma fram till en slutsats. Jag förbättrade även 

min förmåga att kommunicera samt att jobba i team. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till chef samt anställda i Länsförsäkringar 

- Vad har Länsförsäkringsbolaget Skaraborg för syn på budget samt vilka för och 

nackdelar finns det?  

- När budgeten togs bort, märktes det någon positiv påverkan på resultatet? 

- Ibland kan budget leda till negativa effekter, exempel kan vara att ju högre prestation 

åstadkoms, desto lägre blir budgeten för nästkommande år. Hur reflekterar chefer över 

det? 

- När ett mål som är uppsatt genom budget är uppnått, leder det inte till att individerna 

blir mindre motiverade att fortsätta prestera, eftersom budgeten kan sätta en gräns för 

hur mycket prestation som krävs?  

- Om budgeten tas bort totalt och anställda ges ansvaret att fatta egna beslut, kan det 

inte leda till att dem känner sig delaktiga i besluten och har mer ansvar för sin åtgärder 

därmed blir de mer noggranna för det beslut som de tar? 

- Vad är företagets filosofi? Har företaget långsiktiga strategier och mål eller ligger 

fokus på den operativa verksamheten och hur prestationen ska se ut under kort tid? 

- Budget är en lång process som handlar om framtiden, i fall det uppstår någon 

förändring i, hur skall företaget reagera?  

- Har ledningen överhuvudtaget övervägt att driva verksamheten utan någon form av 

budget? Med detta menas att vara totalt budgetlösa och inte ens applicera det i syftet 

med att sätta mål? 

- Finns det andra sätt att motivera anställda än att använda sig av budget för att uppnå 

företagets mål? 

- Tycker ni som chef att det har märkts någon skillnad i och med att den traditionella 

budgeten tillämpades och när den ersattes med en övergripande budget för 

målstyrning? 

- Hur ser anställda på det sätt som verksamheten drivs på? 

- När företaget valde att utesluta den traditionella budgeten, har det märkts någon 

påverkan på flexibiliteten hos anställda? 

- Vad har företaget för organisationsstruktur, centralisering eller decentralisering? 
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Intervjufrågor till anställd i Länsförsäkringar 

- Hur upplever ni som anställda de uppsatta målen som baseras på den övergripande 

budgeten som finns?  

- Hur föredrar ni att fatta beslut när förändring sker, är det lättare att ta beslut på egen 

hand eller att utgå från den övergripande budgeten? 

- Tycker ni att budgeten kan minska på flexibiliteten och effektiviteten? 

- Har den övergripande budgeten någon effekt på motivationen på arbetsplatsen hos er 

anställda?  

- Finns det några för- och nackdelar med den övergripande budgeten som används för 

att målstyra?  
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till chef samt anställda på Handelsbanken 

- Vad är företagets filosofi? 

- Eftersom Handelsbanken inte tillämpar budget, vad används istället för att styra 

verksamheten och uppfylla dess mål?  

- Hur kontrolleras anställda för att de ska gå åt rätt håll och vad som krävs av de och 

vad som ska göras för att målet ska uppnås? 

- Vilka bakomliggande faktorer har lett till att Handelsbanken har valt att bli 

budgetlösa? 

- Vilka nackdelar har företaget utav att inte tillämpa budget? 

- Vilka skillnader har ni sett i verksamheten idag i jämförelse med förr när ni tillämpade 

budget? 

- Med tanke på att budget är någon form av kontroll, har valet av organisationsstruktur 

haft någon påverkan av budgeten? 

- Har decentraliseringen någon koppling med kundnöjdheten att göra? 

- Ser företaget någon effekt på motivationen på arbetsplatsen hos anställda som kan 

kopplas till det budgetlösa systemet? 

- Har företaget en budget så blir det tydligare för den anställda att se vad som krävs, 

däremot om det inte finns budget blir det lite otydligt för den anställda vad som skall 

göras, hur reflekterar företaget kring det? 

 

Intervjufrågor till anställda på Handelsbanken 

- Att vara budgetlösa, ger det större flexibilitet till er anställda eller leder det till att ni 

blir omotiverade eller att det blir oklart för de vilka mål som ska uppnås? 

- Hur ser ni anställda på ert företag som jobbar budgetlöst? Är det effektivt eller 

föredrar ni att ha tydliga riktlinjer som kanske kan underlätta vardagen för er? 

- Kan detta system vilseleda er anställda? 

- Har ett budgetlöst system någon effekt på motivationen på arbetsplatsen hos er 

anställda? 

- Med tanke på att det sker ständiga förändringar föredrar du som anställda att ta beslut 

på egen hand eller föredrar du att ha tydliga riktlinjer?  


