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Titel: Benchmarking - Den nya budgeten 

 

Bakgrund: Budget är ett mycket utbrett styrverktyg som under senare år kommit att 

kritiseras. Kritiken menar på att en budget är för stelbent i en värld som snabbt 

förändras och att styrverktyg krävs som passar in i dagen förutsättningar. Flera företag 

har med detta valt att tillämpa en budgetlös styrmodell då de anser att budgeten inte kan 

möta den osäkerhet som marknaden idag besitter. Ett populärt verktyg som bättre kan 

möta de krav som företag ställs inför idag är benchmarking. Genom att jämföra och lära 

inom organisationen såväl som att utbyta kunskaper externt med andra företag strävar 

företagen efter att nå ”best practice”. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att ta fram ett teoretiskt ramverk för hur 

benchmarking kan ersätta budgetens syften. I nästa steg beskrivs och jämförs hur två 

budgetlösa företag arbetar med intern benchmarking på huvudkontorsnivå och 

kontor/butiksnivå. Studien bidrar med material till hur benchmarking används som 

substitut till budget i företag och syftar till att belysa hur olika nivåer uppfattar 

begreppet inom företaget. 

 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen i vår studie utgör en presentation 

av budgetering, budgetlös styrning samt olika styrsätt för att ersätta budgetens syften. 

Ett stort fokus har lagts på benchmarking där delar som syfte, processen, benchlearning, 

intern och extern benchmarking samt för- och nackdelar belyses för att få en tydlig bild 

över begreppet som en del i ett styrsystem. Benchmarking tillsammans med olika 

styrsätt beskrivs för att jämföra dessa med budgetens syften.  

 

Metod: Vi har utfört en jämförelsestudie på två budgetlösa företag. Företagen är 

Handelsbanken AB och Ahlsell AB. I vår studie har ett kvalitativt angreppssätt 

tillämpats för att samla in och analysera det empiriska materialet.  

 

Resultat: Studien visade att enligt teorin kan benchmarking ersätta alla budgetens 

syften utom två. Dessa två syften, planering och resursallokering, kan ersättas genom att 

använda komplementet rullande prognoser. Benchmarking kan av denna anledning inte 

ersätta budget helt utan är i behov av komplement för att utgöra ett komplett substitut. 

Detta är också något som bekräftas av det empiriska materialet som samlats in om 

företagen Ahlsell och Handelsbanken. I jämförelse mellan olika nivåer på de två 

fallföretagen konstateras i studien att i kontrast till forskning som menar på att 

benchmarking ofta görs för generellt eller på en för central nivå i företagen, har det av 

denna studie visats att så inte är fallet. Benchmarking används på olika nivåer av 

fallföretagen och liknar till stor del ledningens syn på styrverktyget.  
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Titel: Benchmarking - The new budget 

 

Background: Budget is a widely used management tool which has been criticized 

during recent years. The critique implies that a budget is too rigid in a world with swift 

changes and that management tools are needed which meet the playing conditions of 

today. Several companies have chosen to implement a model that goes beyond 

budgeting. This is a consequence of the fact that they believe a budget cannot face the 

uncertainty that the market possesses. A popular tool which is able to meet the struggles 

that companies face is benchmarking. By comparing and learning within the 

organization as well as exchanging knowledge with other companies, these actors are 

trying to reach best practice. 

 

Purpose: The purpose with our study is to create a theoretical framework of how 

benchmarking can substitute the purpose of budgeting. The next step is to use the 

framework to compare internal benchmarking within different levels in two companies. 

Our study has the aim to contribute with knowledge of how benchmarking can 

substitute budgeting. This study also aims to address how different levels, top and 

ground level, interpret benchmarking within the company.   

 

Theoretical framework: This study’s theoretical framework consists of budgeting, 

beyond budgeting and management tools with the aim of finding a substitute for budget. 

The focus is on benchmarking and consists of the purpose, the process, benchlearning, 

internal and external benchmarking as well as advantages and disadvantages to create a 

broad understanding of the concept. 

 

Method: We conduct a comparison study of two companies practicing beyond 

budgeting. The companies are, Handelsbanken AB and Ahlsell AB. In our study, we 

have applied a qualitative approach to collect and analyse the empirical material. 

 

Findings: The study shows that according to theory, benchmarking is able to substitute 

all the purposes of budget except for two. These two purposes, planning and resource 

allocation, could be substituted by the complement rolling forecasts. Benchmarking 

could, for this reason, not on its own substitute the budget, but needs to be 

complemented in order to form a complete substitute for budget. This theory is 

confirmed by the empirical material gathered from two companies, Ahlsell and 

Handelsbanken. In comparison between the different levels within the companies, a 

conclusion is made that in contrast to earlier suggestions, benchmarking is not 

implemented too generally or only on a centralized basis. It is used on different levels 

within the companies and the view of benchmarking is more or less uniform between 

these levels.  
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1 Inledning 

I avsnittet nedan presenteras en bakgrund som diskuterar budget och budgetlös styrning. 

Bakgrunden följs sedan av en diskussion kring benchmarking som mynnar ut i en 

frågeställning och undersökningens syfte. Studiens syfte är att se hur väl benchmarking 

ersätter budgetens syften samt att beskriva och jämföra hur två budgetlösa företag 

arbetar med intern benchmarking på huvudkontorsnivå och kontor/butiksnivå.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Den här studien kommer att behandla hur företag med budgetlös styrning använder 

benchmarking som styrmedel. Studien kommer att fokusera på det tekniska 

handelsbolaget Ahlsell AB och Handelsbanken. 1970 blev Handelsbanken det första 

företaget i Sverige att frångå traditionell budgetstyrning och Ahlsell lämnade 

budgetstyrning 1995 (Erik Andersson, ekonomichef på Ahlsell, 2017, intervju 6 april). 

 

Enligt Anthony och Govindarajan (2014) är målet med ekonomisystem att implementera 

ett företags strategi. Företag som lyckas med att effektivt fastställa och uppnå sina mål 

kommer på lång sikt att vara de mest framgångsrika företagen. Ekonomi-, eller styrsystem 

har därmed en stor inverkan på företagets lönsamhet där en av de stora utmaningarna är 

att öka och förbättra företagets långsiktiga prestationer. Ekonomisystem i sig har en 

mängd olika verktyg som kan användas för att öka företagets lönsamhet och ett av dessa 

verktyg är budget. 

 

Budget används i de allra flesta företag (Player, 2003). Kritik har dock riktats mot 

budgeten som enligt Player (2003) fungerar bäst i en säker och stabil värld där 

förändringar sker sakta. Från 1980-talet fram tills idag har marknaden blivit mer instabil 

och allt mer snabbföränderlig, vilket resulterat i att det finns en större press på företag att 

prestera och att vara flexibla (Player, 2003). Anthony och Govindarajan (2014) lägger 

vikt vid contingency theory och menar på att valet av styrverktyg borde handla om 

marknaden och situationen som ett företag befinner sig i. Budgeten har med detta blivit 

mer av ett problem än en lösning. I en värld där företag behöver vara flexibla återfinns 

budgeten som ett verktyg som har svårt att bemästra uppgifterna den ställs inför. Detta 

verktyg ligger till grund för fasta planer och förutbestämd allokering av resurser; planer 
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som ofta är framtagna mellan 12–18 månader tidigare (Hope och Fraser, 2003). Den långa 

framförhållningen gör att företagen blir stelbenta. 

 

Det finns också de som anser att budget stöttar byråkratin, något som medför att företag 

blir oförmögna till att genomföra de förändringar som krävs. En särskild aspekt i detta är 

svårigheten för ett företag att decentralisera sin struktur (Player, 2003). Det finns företag 

som har beslutat att röra sig ifrån den byråkratiska och tidskrävande process som 

budgetering innebär. Genom detta har företagen sparat in på stora mängder arbete och 

resurser genom att undvika den omfattande processen. (Hope och Fraser, 2003). Studier 

(Ekholm och Wallin, 2010; Otley, 1999) tyder på att ökning av osäkerhet på marknaden 

är den främsta anledningen till varför företag väljer att implementera en budgetlös 

styrning. Ett av dessa företag är ICA-gruppen som inför 2016 övergav budget för att 

istället arbeta med rullande prognoser och målsatta nyckeltal (Axelsson, 2017). 

 

Kritik har även riktats mot budgetlös styrning och förespråkarna för beyond budgeting 

(budgetlös styrning). Anthony och Govindarajan (2014) menar på att budget fortfarande 

fyller många olika funktioner. De instämmer i att tillförlitligheten till budgeten är relativt 

svag, och att det enda som är säkert när budgeten har gjorts klar är att den aldrig kommer 

att uppnås. De menar dock att det här inte betyder att budgeten är en dålig idé då den 

bland annat fortfarande kan användas som ett framgångsrikt riktmärke för företag 

(Anthony och Govindarajan, 2014). 

 

Ytterligare kritik mot budgetlös styrning menar på att dessa fortfarande innefattar 

budgetering, men i annan form. Det vill säga att vad användarna av denna metod 

egentligen vill är inte att överge budgeten, trots att de ofta utger sig vilja just detta. Istället 

vill man förändra en del av budgetprocessen, men inte ta bort den helt och hållet. Ett 

exempel är rullande prognoser som ICA-gruppen har tillämpat sedan 2016 (Axelsson, 

2017). Detta alternativ kan anses inte vara något mer än en variant av budgetering där 

förberedelserna sker i en förändrad form (Anthony och Govindarajan, 2014). Trots denna 

kritik har budgetlös styrning inte implementerats av ett särskilt stort antal företag. Den 

traditionella budgeten har därmed ett fortsatt starkt fäste i företagen (Larsson, 2015). 

 

Trots budgetens starka inflytande och företagens ovilja att överge den, existerar företag 

som helt har lämnat budget. Ett av de mer betydelsefulla alternativen när företag vill styra 
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verksamheten helt utan budget är benchmarking. Specifika mål som ofta är starkt 

kopplade till budgeten byts med detta ut genom att företaget implementerar 

benchmarking. Det finns flera vinster i att implementera detta koncept, något som 

beskrivs mer ingående i den teoretiska referensramen. Det som kan sägas är dock att det 

öppnar upp för decentralisering av prestationsansvar till lägsta nivåer i företag där 

problem och strategier kan lösas direkt när de uppkommer (Player, 2003). Företag som 

Ahlsell och Handelsbanken har med en sådan styrmodell kunnat genomföra ett koncept 

för styrning utan budget. 

 

Benchmarking är något förenklat ett styrverktyg där företag kan jämföra olika enheter 

både internt och externt med syfte att lära och effektivisera arbetet (Atkinson et alt 2012). 

Benchmarking beskrivs av Watson (2007, s.277) som “the process of identifying and 

learning from best practices anywhere in the world”. Begreppet fick sitt stora genomslag 

under 70-talet när pionjären Xerox Corporation gjorde en framgångsrik implementering 

av styrvektyget. Xerox Corporation är ett amerikanskt tillverkningsföretag och är idag 

ofta förknippat med benchmarking (Madsen och Slåtten, 2017).  

 

1.2 Problemdiskussion  

Under 1990-talet hävdade företagaren Roger Milliken att “benchmarking is the art of 

stealing shamelessly” (Watson, 2007, s.276). Milliken menade med detta att 

benchmarking gav företag möjlighet att stjäla framgångsrika koncept utan att själva 

utveckla innovativa idéer (Fast, 2012). Detta gjorde att många företagare drog slutsatsen 

att styrverktyget var en snabb lösning på upplevda problem inom prestationsmått. Detta 

är dock långt från en snabb lösning utan tar lång tid att implementera genom upplärning 

och genomförande. Benchmarking är inte heller en engångsföreteelse utan ska ske 

kontinuerligt där olika enheter samarbetar (Madsen och Slåtten, 2017). Efter Milikens 

kommentar om styrvektyget har benchmarking varit ett populärt koncept och har under 

de senaste 20 åren haft en stabil och hög popularitet. Under de senaste tio åren har 

benchmarking även varit bland de topp tio mest använda management-koncepten. 

Benchmarking används också av 44 % av de tillfrågade i en undersökning över de mest 

populära management-koncepten (Madsen och Slåtten, 2017). Benchmarking ansågs vara 

mer populärt än till exempel det balanserade styrkortet (Madsen och Slåtten, 2017). 

Benchmarking är med andra ord ett aktuellt ämne, men kunskapen är begränsad. Tidigare 

uppsatser som har berört budgetlös styrning har framförallt fokuserat på budgetlös 
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styrning i sin helhet. Det här är en av anledningarna till varför vi har velat gå djupare in 

på benchmarking tillsammans med det faktum att styrverktyget ofta har implementerats 

av budgetlösa företag. 

 

I de undersökningar som har gjorts inom benchmarking har fördelar som uppstått genom 

användning av konceptet framförallt dokumenterats i så kallad extern benchmarking. 

Denna kan vara konkurrensinriktad eller funktionell och innebär att ett företag jämför sin 

verksamhet mot andra företag. Det finns dock fall där intern benchmarking har visat på 

stora kostnadsbesparingar; något som alltså har uppnåtts genom att jämföra enheter inom 

själva organisationen. Företag har med den ökande globaliseringen fått erfara ökad 

konkurrens, vilket har skapat ett läge där många företag börjat jämföra sin organisation 

mot andras. Jämförelsen har med andra ord ofta gjorts externt istället för att beakta 

kunskap och expertis som redan existerar inom organisationen (Southard och Parente, 

2007). I beaktning av kunskap och expertis är lärandeprocessen i företag en viktig del. 

Lärande inom organisationer är flitigt debatterat och företag finner det ofta svårt att ta till 

vara på kunskap och att lära inom organisationen (Gino och Staats, 2015). Vi finner av 

ovanstående diskussion att det finns utrymme för mer forskning inom intern 

benchmarking, något som vår studie bidrar med. 

 

Trots begreppet benchmarkings popularitet är studierna som behandlar intern 

benchmarking relativt få. Problem kan ibland uppstå för att benchmarkingen inte är 

utformad efter lägre nivåer. Det är med detta intressant att få fördjupad kunskap i hur 

benchmarking ser ut på toppnivå och lokal nivå i två olika företag. I en artikel publicerad 

av det amerikanska forskningsföretaget LNS:s VD Matthew Littlefield diskuteras de 

problem som finns med benchmarking (Littlefield, 2012). Han anser att benchmarkingen 

ofta kan vara för generell eller utformad för en för hög nivå; det vill säga inte för lägre 

nivåer som lokala butiker eller kontor. Detta gör att det kan vara svårt för företag att göra 

förbättringar utifrån benchmarking. Vi vill därav se hur det ser ut i två företag med intern 

benchmarking för att se hur benchmarking används. Genomsyrar benchmarking hela 

företaget eller finns det olika synsätt på benchmarking beroende på vilken nivå man 

befinner sig på? För att få större förståelse och för att beskriva och jämföra benchmarking 

inom företag kommer vi att undersöka på olika nivåer inom två företag för att se om det 

upplevs annorlunda på högre respektive lägre nivå i respektive företag. 
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Trots kritiken kring budget är användandet av budget större än budgetlös styrning (Player, 

2003). Denna studie vill undersöka om det är möjligt att ersätta budgeten helt med 

benchmarking inom budgetlös styrning eller om det behövs en samling komplement för 

att skapa ett komplett substitut till budget. För att ta reda på detta har följande 

frågeställning formulerats.   

 

1.3 Frågeställning 

• Hur ersätter benchmarking budgetens syften i teorin? 

• Hur arbetar Handelsbanken och Ahlsell med intern benchmarking på olika nivåer 

för att nå sina uppsatta mål?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta fram ett teoretiskt ramverk för hur benchmarking kan 

ersätta budgetens syften. I nästa steg beskrivs och jämförs hur två budgetlösa företag 

arbetar med intern benchmarking på huvudkontorsnivå och kontor/butiksnivå. Studien 

bidrar med material till hur benchmarking används som substitut till budget i företag och 

syftar till att belysa hur olika nivåer uppfattar begreppet inom företaget. 

 

1.5 Disposition  

Introduktionskapitlet följs av en presentation av den metodik som använts i denna studie. 

Efter metodiken följer den teoretiska referensramen som kan ses som ett hjälpmedel till 

tolkningen av det empiriska materialet. Det empiriska materialet kommer därefter att 

presenteras samt en analys och tolkning av material från de tidigare nämnda avsnitten, 

teori- och empiri. Detta avslutas i en slutsats som ska besvara studiens frågeställning.  

 

 

Figur 1, Disposition (egen figur)  
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2 Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metodval där val av undersökningsdesign, 

datainsamling och databearbetning beskrivs. Avsnittet kommer även redogöra för 

tillvägagångssätt för att stärka kvaliteten på studien. 

 

2.1 Undersökningsdesign 

Syftet med denna studie är att ta fram ett teoretiskt ramverk för hur benchmarking kan 

ersätta budgetens syften. I nästa steg beskrivs och jämförs hur två budgetlösa företag 

arbetar med intern benchmarking på huvudkontorsnivå och kontor/butiksnivå. För att 

skapa en förståelse för hur företagen arbetar med detta har vi använt oss av en kvalitativ 

forskningsstrategi. Bryman och Bell (2013) beskriver kvalitativ forskningsstrategi som 

en strategi för att skapa en djup förståelse för idéer och attityder. En beskrivning och 

jämförelse utförs över Ahlsell och Handelsbankens tillvägagångssätt utefter 

respondenternas syn på benchmarking inom verksamheten. En kvalitativ ansats är 

optimal eftersom studien ämnar beskriva, jämföra och analysera företagens styrsätt efter 

respondenternas upplevelser av situationen.  

 

2.2 Komparativ design  

Med utgångspunkt från vårt syfte har vi ansett att en komparativ design är lämplig. En 

komparativ design är en fallstudie som använder två eller flera företag. Det typiska för en 

fallstudie är att den kopplas ihop med ett företag eller en organisation. I studien har två 

företag använts, Ahlsell och Handelsbanken. Enligt Guba and Lincoln (1981) är en 

kvalitativ fallstudie typiskt sett partikularistisk; det vill säga den har sitt blickfång på en 

specifik situation. Den fokuserar på hur människor tillsammans ur ett helhetsperspektiv 

verkar för att hantera situationer, vilket är vad denna studie är ämnad för att göra. Ett 

argument för valet av fallstudie är att vi anser att för att förstå benchmarking som del i ett 

ekonomistyrningssystem behöver vi förstå helheten i företagens verksamhet. Merriam 

(1994) bekräftar resonemanget då hon menar på att fallstudier med fördel kan användas 

när forskaren vill göra en holistisk beskrivning. En holistisk studie innebär att den ger 

insikt i den “dynamik som ligger bakom ett program” (Merriam, 1994, s.44). Det är viktigt 

för studien att situationen beskrivs i sin kontext eftersom det inte till fullo går att förstå 

delar av styrsättet utan dess helhet, något som alltså en fallstudie beaktar. Andra argument 

för denna typ av studie grundar sig i Yin (2007) antagande om fallstudier. Yin (2007) 
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hävdar att fallstudier är att föredra när forskare har liten kontroll över vad som sker. Detta 

är något som är fördelaktigt för denna studie då vi från utgångsläget inte haft inblick i 

eller kunnat påverka företagens styrsystem och därmed inte kunnat formulera 

standardiserade frågor. Vi har efter ovanstående resonemang ansett att en fallstudie med 

fördel kan användas som undersökningsdesign.  

 

2.3 Val av företag 

Syftet med denna studie är att ta fram ett teoretiskt ramverk för hur benchmarking kan 

ersätta budgetens syften. I nästa steg beskrivs och jämförs hur två budgetlösa företag 

arbetar med intern benchmarking på huvudkontorsnivå och kontor/butiksnivå. 

Handelsbanken är en av de största bankerna i Sverige och var det första företag i Sverige 

att överge den traditionella budgeten. Handelsbanken lämnade traditionell budgetstyrning 

under 1970-talet med Jan Wallander som VD (Wallander, 2002). När den budgetlösa 

styrningen implementerades infördes även benchmarking i företaget. Jan Wallander anses 

som en av de främsta förespråkarna för budgetlös styrning. Vid valet ansåg vi det vara 

relevant att Handelsbanken skulle vara ett av företagen studien fokuserar på för att få en 

bra bild.  

 

Det andra företaget är Ahlsell som är ett grossistföretag med fokus på teknikprodukter. 

Under 1990-talet beslöt sig ledningen att överge sin centralbyråkrati och följa 

Handelsbankens exempel genom att övergå till en budgetlös styrning (Wallander, 1995). 

Ahlsell ansågs vara ett relevant företag för studien eftersom de har en budgetlös styrning 

och har använt benchmarking i över 20 år.  

 

För att kunna besvara frågeställningen är det nödvändigt att ha respondenter från minst 

två olika nivåer inom bägge företagen. Genom att ha minst två nivåer har studien kunnat 

visa på skillnader i synen på benchmarking mellan olika nivåer och i hur det tillämpas i 

praktiken. På grund av tidsramen kunde endast två nivåer jämföras i denna studie. Vi 

ansåg att huvudkontoret var en lämplig nivå då respondenten från denna nivån skulle ha 

en bra översikt över bolagets översiktliga styrning. Huvudkontoret går i denna studie även 

under benämningen toppnivå. Den andra nivå som har jämförts med toppnivån är lokal 

nivå. Lokal nivå innefattar butiksnivå eller kontorsnivå. En respondent i en butik eller på 

ett kontor ansågs ha bra inblick i styrningen i praktiken. Kriterier för lämplig respondent 

återfinns i avsnittet om urval.  
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2.4 Insamlingsmetod 

Inom vetenskaplig forskning finns det två typer av insamlingsmetoder, primärdata och 

sekundärdata. I denna studie har intervjuer använts som primärdata. Primärdata är data 

som samlas in av forskaren för den specifika studien (Bryman och Bell, 2013). Intervjuer 

skapar en bred grund och kan inkludera områden vi har missat att ta hänsyn till. Det är 

viktigt att ha en bred grund till analysen för att kunna analysera och besvara 

frågeställningen.  

 

Denna studie har använts sig av sekundärdata som Ahlsells årsredovisning samt 

tidningsartiklar. Studien använder sig av både primärdata och sekundärdata. 

Sekundärdata är relevant för att koppla teori till problemområdet. Enligt Bryman och Bell 

(2013) är sekundärdata, data som inte har insamlats av forskaren själv. Det finns fördelar 

med att använda sekundärdata i det faktum att tid och pengar sparas då insamlingen av 

data redan har inträffat, tid som istället kan läggas på analys. Vid användning av 

sekundärdata är det viktigt att vara medveten om att materialet kan vara vinklat och vara 

subjektivt. Materialets innehåll har av denna anledningen kritiskt granskats, var materialet 

kommer ifrån, i vilket syfte det har publicerats och vem står bakom. Vidare kan data av 

god kvalitet erhållas genom att använda redan insamlad data (Bryman och Bell, 2013). 

Sekundärdata kan ses som en komplettering till den information primärdata inte kan 

tillgodose och bidrar därmed med ny information inom problemområdet.   

 

2.5 Intervjuteknik  

2.5.1 Urval 

Intervjuerna ligger till grund för studiens empiri. Urvalet av respondenter utgår från 

målstyrt urval och är en form av icke-sannolikhetsurval (Bryman och Bell, 2013). Fokus 

låg på att välja ut deltagare efter relevans för frågeställning och inte på slumpmässig basis. 

Till studien ansågs det viktigare att ha få respondenter som är insatta i ämnet än att ha 

många respondenter som skulle kunna spegla en variation men inte är kunniga inom 

ämnet. Vid urvalet av respondenter har ett kriterium ställts för de på toppnivå och ett 

kriterium för lokal nivå. För toppnivå behöver respondenten ha god insyn i styrningen av 

hela verksamheten. För lokal nivå behöver respondenten ha god insyn i styrningen på sitt 

kontor. Vi anser att samtliga respondenter har uppfyllt de kriterier som ställts.  
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För att förstå hur de olika nivåerna i företaget använder benchmarking som styrsätt ansågs 

det viktigt att inledningsvis intervjua ekonomiansvariga på respektive huvudkontor för 

fallföretagen. Vi kontaktade koncerncontroller på Handelsbanken och ekonomichef på 

Ahlsell. Båda är ansvariga för den övergripande styrningen i respektive företag. Vi  ansåg 

det vara viktigt att använda sig av samma nivå för båda företagen, vilket gjorde det 

relevant för studien att nå ut till butikschefer respektive kontorschefer. Både Ahlsells 

ekonomichef och Handelsbankens koncerncontroller ansågs ha tillräckligt med kunskap 

inom styrningen för att uppfylla vårt syfte. För att styrka studiens trovärdighet ansågs det 

viktigt att ta med två kontor respektive två butiker. Vi ansåg att det var viktigare att 

intervjua fler anställda på lokal nivå än på toppnivå då de på lokal nivå har en bättre 

förståelse för hur det ser ut i praktiken. Anledningen till varför två butikschefer och två 

kontorschefer intervjuades och inte fler är på grund av tidsbrist. Kontakt togs av denna 

anledning med kontorscheferna på Handelsbanken i Växjö och Alvesta och 

butikscheferna i Norrtälje och Växjö.  

 

Intervjuerna med både koncerncontroller i Handelsbanken, ekonomichef i Ahlsell och 

butikschef för Ahlsell i Norrtälje gjordes genom telefonintervjuer. Detta av anledningen 

att det inte fanns tid att göra personliga intervjuer från huvudkontoren i Stockholm samt 

åka upp till Ahlsells butik i Norrtälje. Telefonintervjuer underlättade även för båda 

cheferna att avsätta tid för dessa intervjuer. Intervjuer per telefon ger dock inte samma 

möjligheter till följdfrågor som personliga intervjuer (Bryman och Bell, 2013). Det är 

även lättare att avsluta en telefonintervju än en personlig intervju vilket märktes av i de 

telefonintervjuer som gjordes i denna studie. Det förekom även en del tekniska 

svårigheter där det var svårt att höra vissa ord som sades på grund av brus. Orden fick 

tolkas av oss och vi kunde av ordets sammanhang komma fram till vilket ord som 

saknades. Vi valde att intervjua kontorscheferna i Växjö samt Alvesta av geografiska skäl. 

Det är av samma skäl som Ahlsells Växjöbutik valdes ut eftersom personliga intervjuer 

kan ge större möjligheter till följsamhet i genomförandet av intervjun. En personlig 

intervju med en respondent på lokal nivå kunde även bekräfta otydligheter från en tidigare 

telefonintervju gjord med den andra Ahlsellbutiken. Personliga intervjuer kan även styrka 

studien på ett bättre sätt än om endast telefonintervjuer hade gjorts. 
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Intervjuer har skett med följande personer:  

Ahlsell 

Namn Befattning Datum Tid Intervjuform 

Erik Andersson Ekonomichef, Stockholm 2017-04-06 30 min Telefon 

Anders Hansson Butikschef, Norrtälje 2017-04-26 25 min Telefon 

Benny Arvén Butikschef, Växjö 2017-05-08 35 min Personlig 

 

Handelsbanken 

Namn Befattning Datum Tid Intervjuform 

Martin Blåvarg Koncerncontroller, 

Stockholm 

2017-04-

11 

50 

min 

Telefon 

Jonas Ahlqvist Kontorschef, Växjö 2017-04-

20 

60 

min 

Personlig 

Maj-Lis 

Pettersson 

Kontorschef, Alvesta 2017-05-

03 

80 

min 

Personlig 

 

2.5.2 Presentation av respondenter  

 

Ahlsell AB 

Erik Andersson 

Erik Andersson jobbar idag som ekonomichef på Ahlsells huvudkontor i Stockholm. Han 

har varit på Ahlsell sedan 1989 och innan dess har han jobbat på olika befattningar med 

bokföring, redovisning och kredit. Han har varit ekonomichef i snart nio år. Andersson 

anses vara lämplig då han uppfyller det uppsatta kriteriet att ha god koll över styrningen 

av hela verksamheten.  

 

Anders Hansson 

Anders Hansson jobbar idag som butikschef för Ahlsells butik i Norrtälje. Han började 

på Ahlsell för tio år sedan och har sedan dess jobbat som butikschef. Med tio års kunskap 
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och erfarenhet av att jobba som butikschef anser vi att Hansson uppfyller kriteriet att ha 

god insyn i styrningen på sin butik.  

 

Benny Arvén  

Benny Arvén jobbar idag som butikschef för Ahlsells butik i Växjö. 2005 blev han 

platsansvarig för Ahlsells konkurrent Tolls i Växjö som blev uppköpt av Ahlsell för fem 

år sedan. Han var sedan med och byggde upp dagens Ahlsellbutik i Växjö från grunden. 

Som butikschef anses Arvén uppfylla kriteriet att ha en god insyn i styrningen av sin 

butik.  

 

Handelsbanken  

Martin Blåvarg 

Martin Blåvarg jobbar idag som koncerncontroller på Svenska Handelsbankens 

huvudkontor i Stockholm. Blåvarg är sedan ett år tillbaka ansvarig för 

koncerncontrollfunktionen och det interna styrsystemet i Handelsbanken. Blåvarg anses 

vara lämplig då han uppfyller kriteriet att ha god överblick över styrningen av 

verksamheten efter tio års erfarenhet av att jobba på huvudkontoret.  

 

Jonas Ahlqvist 

Jonas Ahlqvist jobbar idag som kontorschef på Handelsbankens kontor i Växjö. Ahlqvist 

har jobbat inom Handelsbanken i 30 år och jobbat på olika kontor i Sverige. Med 30 års 

erfarenhet av att jobba inom Handelsbanken och 6 års erfarenhet som kontorschef anses 

Ahlqvist uppfylla kriteriet för att vara respondent i denna studie.  

 

Maj-Lis Pettersson 

Maj-Lis Pettersson jobbar idag som kontorschef på Handelsbankens kontor i Alvesta. 

Pettersson har jobbat 30 år inom finanssektorn och varit chef i över tio år. Sammanlagt 

har hon jobbat på elva olika bankkontor. Med Petterssons långa erfarenhet inom 

Handelsbanken och som kontorschef anses hon lämplig som respondent.  

 

2.5.3 Semistrukturerade intervjuer 

Studien grundas på intervjuer med två olika företag och hur de jobbar med ett specifikt 

område. För att samla in så mycket information som möjligt om företagens styrsätt har 

semistrukturerade intervjuer valts som tillvägagångssätt för informationsinsamling. 
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Semistrukturerade intervjuer bygger på att samma typ av frågor ställs till respondenterna. 

Semistrukturerade intervjuer ger även respondenterna möjlighet att prata fritt om vissa 

bestämda områden (Bryman och Bell, 2013). En intervjumetod använder sig ofta av en 

intervjuguide vilket är en minneslista för intervjuaren för att försäkra sig om att de 

områden intervjuaren vill att studien ska omfatta berörs. En intervjuguide är mindre 

detaljerad än ett intervjuschema som är strukturerat. Frågorna ska visa på flexibilitet där 

den intervjuade har möjlighet att beskriva hur denne uppfattar det berörda området och 

den situation som personen verkar i (Bryman och Bell, 2013). I samtliga intervjuer (bilaga 

1–4) har intervjuguider använts. Teman som berörts i studiens intervjuguide är bland 

annat benchmarking, uppföljning samt målsättning. Intervjuguiden har justerats efter 

vilken nivå respondenter jobbar på, det vill säga enhetschefen på en lokal enhet erhöll 

frågor rörande den specifika enheten. Samtliga intervjuer, både telefon- och personliga 

intervjuer, har även spelats in. Detta för att kunna representera varje respondent på ett 

rättvisande sätt vilket Bryman och Bell (2013) förespråkar. Intervjuguiden har skickats ut 

i förväg till samtliga respondenter för att förbereda respondenterna.  

 

2.6 Analysmetod  

Det finns huvudsakligen två svårigheter kring en kvalitativ jämförelsestudie. Dessa är den 

stora materialinsamlingen som genereras samt att tillämpa generella riktlinjer för att 

strukturera det insamlade materialet (Bryman och Bell, 2013). Riktlinjerna för 

materialinsamlingen går att urskilja i studiens intervjuguider och behandlar övergripande 

vad studien önskar uppnå. Det finns två versioner av intervjuguiderna där ena är riktad 

till respondenter vid huvudkontor och den andra till respondenter på kontors- eller 

butiksnivå. Kylén (2004) presenterar i sin bok “Att få svar: intervju, enkät, observation” 

fyra metoder för att sammanfatta och få olika infallsvinklar för intervjuerna. Vi har valt 

att sammanställa bägge företagen för sig samt de aspekter som skiljer sig åt mellan 

huvudkontoret och kontors- och butiksnivå för att sedan göra en jämförelse mellan 

företagen. Detta har gjort att det är lättare att skilja på nivåerna inom företaget samt se 

likheter mellan företagen på olika nivåer. Kylén (2004) menar på att en fördel med att 

sammanfatta intervjuer till det empiriska avsnittet är att författarna av en studie kan 

använda egna ord och inte språket respondenterna använts sig av. Möjligheten att använda 

sig av författarens egna språk skapar en tydlig röd tråd genom hela sammanfattningen 

samt underlättar i arbetet med att skapa en tydlig överblick. Merriam (1994) menar på att 

analys av den information som samlats in är en process med syfte att skapa mening av 
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informationen. Informationen behöver komprimeras och bli sammankopplad för att bli 

meningsfull för läsaren.  

 

2.7 Litteraturstudie 

Vetenskapliga artiklar har framförallt använts i denna studie. De databaser vi främst har 

använt oss av är Business Source Premier (BSP), OneSearch och Google Scholar för att 

hitta artiklar. För att säkerställa en tillräckligt hög nivå av artikeln har vi utgått från 

avancerade sökningar som riktar in sig på vetenskapliga publikationer. Studien har även 

hämtat källor från andra avhandlingar hittade i uppsatsdatabasen DiVa. Litteratur i form 

av böcker har även använts som ansetts vara relevanta och trovärdiga för denna studie. 

Kvaliteten på litteraturen har bekräftats i att vi ofta har utgått från litteratur som frekvent 

citerats i artiklar. Nyckelord som vi har använts oss av för att hitta aktuella artiklar är: 

budget, beyond budget, budgetlös, benchmarking, extern benchmarking, intern 

benchmarking, rolling forecasting, målstyrning och performance measurement.  

 

2.8 Kvalitetsmått 

Studien har tagit hänsyn till Yins kvalitetskriterier (Yin, 2007) för att säkerställa 

kvaliteten på denna studie. Yin (2007) anser att det finns tre kvalitetskriterier som är 

viktigast för en fallstudie vilka är, extern och intern validitet samt reliabilitet.  

 

2.8.1 Validitet 

Validitet beskrivs av Björklund och Paulsson (2012) den grad forskare verkligen mäter 

det studien syftar till att mäta. Det finns olika typer av validitet såsom, extern och intern 

validitet (Bryman och Bell, 2013). Validitet kan ökas genom användning av olika 

perspektiv som precisering av målgrupp eller formulering av klara och tydliga frågor i 

enkäter eller intervjuer (Björklund 6 Paulsson, 2012). Triangulering är ett ytterligare sätt 

att öka antalet perspektiv, vilket innebär att man använder flera typer av metoder för att 

undersöka samma företeelse vilket ger flera perspektiv (Björklund och Paulsson, 2012). 

Studien har använt sig av respondentvalidering vilket innebär att respondenterna har fått 

möjlighet att ge feedback på utkastet av empirin vilket är något Bryman och Bell (2013) 

förespråkat. Möjligheten att få respons från respondenterna gör att risken för feltolkningar 

minskar vilket ökar trovärdigheten i studien. Det är dock viktigt att endast skicka empirin 
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och inte fler avsnitt för att undvika att respondenterna ska påverka studiens resultat genom 

kommentarer om studiens analys. 

 

2.8.2 Extern validitet 

Extern validitet är den utsträckning en undersökning kan upprepas och till den grad 

resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer (Björklund och Paulsson, 2012). Yin 

hävdar (Yin, 2007) att en fallstudie inte kan anses ha en tillräckligt stark grund för att 

uppnå extern validitet och behöver teori för att styrka resultatet. Detta är något som vi har 

gjort genom att använda oss av en teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen 

har i analysen kopplats ihop med det empiriska materialet vilket har höjt vår externa 

validitet. Yin (2007) argumenterar för att använda sig av en analytisk generalisering vid 

fallstudier eftersom en generalisering av helheten inte kan göras. Syftet med denna studie 

är att ta fram ett teoretiskt ramverk för hur benchmarking kan ersätta budgetens syften. I 

nästa steg beskrivs och jämförs hur två budgetlösa företag arbetar med intern 

benchmarking på huvudkontorsnivå och kontor/butiksnivå. Denna beskrivning och 

jämförelse innebär att en analytisk generalisering behöver göras över hur företagen 

använder sig av benchmarking. I vår studie har vi samlat in teori om benchmarking för 

att sedan samla in empiriskt material från två företag. Detta material har sedan använts 

för att kunna göra en analytisk generalisering mellan teorin och materialet från företaget. 

En analytisk generalisering innebär att man gör en generalisering av den kunskap som 

samlats in. Generaliseringen grundar sig i en analys av olika situationers likheter och 

skillnader (Kvale, 1997). Kvale (1997) definierar generaliseringen som en välstuderad 

bedömning av den grad en studies resultat kan vägleda vad som händer i en annan 

situation.  

 

2.8.3 Intern validitet 

Intern validitet betyder att forskarna sinsemellan ska komma överens om hur 

observationer och resultat ska tolkas (Bryman och Bell, 2013). Vid intervjuerna har minst 

två av oss varit närvarande som under intervjun har tagit upp otydligheter för att minimera 

risken för misstolkningar. Diskussion har även skett i efterhand om tolkningar av 

resultatet för att säkerställa att rätt avspegling har gjorts av respondenternas svar. 

Diskussioner har förts kring samband mellan analys av empirisk data och den teoretiska 

referensramen vilket stärker den interna validiteten genom enighet mellan forskare.  
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2.8.4 Reliabilitet 

Reliabilitet, handlar om kvaliteten på mått inom forskningsstudien. Reliabilitet beskrivs 

av Björklund och Paulsson (2012) som graden av tillförlitlighet det finns i studien. Detta 

innebär den grad en ny studie kommer att resultera i svar som överensstämmer med en 

tidigare studie. En studie som har hög reliabilitet påverkas inte av slumpmässiga 

företeelser och nya studier kommer att resultera i samma svar. Reliabilitet i en studie kan 

ökas genom kontrollfrågor i enkäter eller intervjuer där aspekterna blir undersökta 

ytterligare en gång. Triangulering är ytterligare ett sätt att öka reliabilitet genom att 

använda olika perspektiv för att utesluta påverkning av slumpmässiga företeelser 

(Björklund och Paulsson, 2012). Studien har använt sig av detta genom att intervjua två 

personer på butiks- och kontorsnivå istället för en person. Två personer ökar därmed 

reliabiliteten genom att kunna säkerställa fakta från två håll. Material från både 

Handelsbanken och Ahlsell har även använts för att säkerställa information från flera 

källor. Studien har även ökat sin reliabilitet genom att låta handledare, examinator och 

opponenter granska studien vid flera tillfällen under processens gång. I och med att flera 

granskningar har gjorts av studien har den omarbetats för att förtydliga missförstånd eller 

oklarheter.  

 

2.9 Etiska Frågeställningar 

Vetenskapsrådet (2002) publicerar etiska riktlinjer som svenska forskare bör följa. Rådet 

hänvisar till fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

rör det faktum att involverade personer ska få information om studiens syfte och olika 

beståndsdelar. Samtyckeskravet innebär att respondenten själv ska ha rätt att bestämma 

över sin medverkan det vill säga hur länge och på vilka villkor respondenten ska ställa 

upp (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitets- och anonymitetskravet syftar till att 

säkerställa att information om berörda personer hanteras på ett konfidentiellt och säkert 

sätt. Respondenterna har innan intervjun fått information om uppsatsens syfte och 

intervjuguide för att kunna förbereda sig vilket uppfyller informationskravet. 

Respondenterna har även fått själva bestämma över sin medverkan samt blivit tillfrågade 

om deras namn och titel får inkluderas i uppsatsen vilket uppfyller både samtyckeskravet 

och konfidentialitets- och anonymitetskravet. Nyttjandekravet finns för att säkerställa att 

detta insamlade material uteslutande används till den forskning som den är ämnad för. 
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Falska förespeglingar betyder att studieobjekten inte ska tilldelas falsk information om 

studien, eller på annat sätt ge missvisande information (Bryman och Bell, 2013).  

 

Informations och samtyckeskravet säkerställdes då intervjusubjekten mottog förfrågan 

om att vara med i studien efter att först ha fått information om studiens 

undersökningsområden samt en intervjuguide som skickats i god tid innan 

intervjutillfället. Eftersom vi inte anser att studiens innehåll påverkar deltagarnas svar är 

vi öppna med studiens motiv utan att skapa falska förespeglingar. Konfidentialitets och 

anonymitetskravet är något som behöver beaktas i denna studie. Eftersom 

undersökningen sker genom intervjuer av personer kopplade till fallföretag finns det en 

möjlighet att dessa personer vill vara anonyma. Detta beaktas i studien då 

intervjusubjekten tillfrågats efter intervju om uppgifter som kan identifiera subjekten och 

om företagens uppgifter får förekomma i studien. Deltagarna gavs möjligheten att läsa 

igenom studien innan publicering för en respondentvalidering (Bryman och Bell, 2013). 

Denna studie har följt vetenskapsrådets rekommendationer att informera respondenterna 

om att deras information endast används i vetenskapligt syfte vilket bekräftar 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogörs för den teoretiska referensramen, i vilken tidigare forskning om 

olika styrverktyg beskrivs. Detta innefattar utläggningar av begrepp som budget, 

budgetlös styrning och benchmarking. Till en början presenteras en definition av 

budgetstyrning och budgetlös styrning. Vidare presenteras styrverktyg inom 

verksamhetsstyrning som underlättar förståelsen av styrsättet som helhet. Slutligen 

beskrivs benchmarking som förklaras utifrån studiens frågeställning samt för- och 

nackdelar med begreppet.  

 

3.1 Budgetstyrning 

Traditionell budgetstyrning definieras av Hofstedt som att: 

 

“Budgets are a management tool to facilitate the management task of leading the business 

towards its goals.” (Hofstedt, 1965).  
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Hofstedt menar vidare på att meningen med en budget är att uppnå ett visst resultat. Detta 

resultat består i högre lönsamhet genom samordning, förbättrat beslutsfattande och att 

undvika slöseri. Med budget erhålls också en förståelse för den likviditet som behövs för 

att finansiera verksamheten (Hofstedt, 1965). Jan Greve (2011) beskriver budget som en 

prospektering av framtiden. Det som skiljer en budget från en prognos är det ansvar som 

kopplas till budgeten. Oftast bygger budgeten på termer som är monetära och utgör då 

intäkter och kostnader för en viss tidsperiod.  

 

NE (u.åa) delar in budgetprocessen i tre faser, upprättande, verkställande och uppföljning 

av budget. Upprättande av budgeten är en fas som sker under flera månader där allmänna 

budgetförutsättningar som pris och lönesättningar fastställs. Genomförandet av budgeten 

är nästa fas vilket innebär att cheferna genomför de beslut som fastställts i budgeten. 

Greve (2011) hävdar att dessa beslut snarare är ett sätt att bedriva verksamheten samtidigt 

som de anpassar budgeten till de förändringar som sker för att kunna nå den målsättning 

som satts upp i budgeten. Den tredje och sista fasen är uppföljning vilket är den fas där 

det verkliga utfallet jämförs med budgeten (NE, u.åa). De avvikelser som upptäcks 

analyseras och budgetansvariga ansvarar för att förklara anledningen till avvikelsen samt 

planering av åtgärder. Enligt Hope och Fraser (2003) är budgeten inte bara något som 

finns där, utan en budget bestämmer i viss form hur människor i ett företag agerar i en 

viss situation. Budgeten har kommit att bli ett verktyg och ett krav för chefer att leverera 

ekonomiska resultat utefter hur budgeten satts för närmaste året.  

 

Churchill (1984) nämner två viktiga funktioner med budget; vari den ena är planering och 

den andra är kontroll. Att förbereda och att tillämpa en budget är en viktig del för att 

genomföra företagets strategi. Ax, Johansson och Kullvén (2015) poängterar att nyttan 

med aktiviteter i ett företag behöver vara större än de kostnader som uppstår med 

aktiviteten. De redogör med detta för budgetens syften som sammanfattas i figur 2. 

 

Budgetens syfte Förklaring 

Planering Budget syftar till att planera vad som behöver göras för att 

genomföra företagets strategi, vilket också medför en planering 

av företagets kassaflöde. 
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Resursallokering Budget är ett sätt att tilldela olika delar av företaget de resurser 

som krävs för att genomföra verksamheten. Den hjälper därmed 

också företaget att jämföra och att välja de investeringar företaget 

bör göra.  

Kommunikation Budget öppnar upp för dialog och samarbete mellan de olika 

delarna av företaget, såväl som underlättar för idéer och förslag. 

Den kan också effektivt signalera budskap till företagets 

förgreningar då den genomsyrar hela företaget 

Dimensionering Budget kan underlätta vid valet av dimensionering, till exempel 

öka eller minska kapaciteten för att möta marknaden på kort sikt. 

Samordning Budget ökar företagets målkongruens och samverkan mellan 

företagets enheter. 

Medvetenhet Budget ökar medvetenhet i företaget om hur delarna bidrar till 

företagets mål och vad som krävs för att uppnå dessa.  

Motivation Budget ger anställda motivation till att hålla verksamheten inom 

budgeten och är därmed en sporre till att göra ett bra arbete.  

Ansvarsfördelning Att fördela ansvar kan göras genom att ansvaret kopplas till 

budgeten. Den ansvarige får då stå till svars för de avvikelser som 

sker från budget.  

Uppföljning Budget är ett sätt att utvärdera hur det går för bolaget. Genom att 

jämföra det budgeterade värdet med det faktiska utfallet kan 

åtgärder sättas in för att hindra en negativ trend. 

Incitamentssystem Till budgeten kan ett belöningssystem kopplas. Detta 

belöningssystem belönar anställda vid ett bra utfört arbete och 

skapar incitament till att hålla uppe intäkter och hålla nere 

kostnader.  

Målsättning Budget är ett sätt att fördela målsättningar inom företaget. 

Målsättningen omfattar vad som förväntas av olika enheter inom 
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företaget och ligger till grund för jämförelser mellan budgeten 

och det verkliga utfallet.  

Figur 2, budgetens syfte (egen figur) 

 

3.2 Budgetlös styrning 

Efter mycket kritik riktad mot traditionell budgetstyrning som inte längre anses passa 

dagens samhälle föreslogs att budgeten skulle ersättas med en mer anpassad modell 

(Sandalgaard och Bukh, 2014). Denna modell ska istället bygga på internredovisning med 

fokus på prognoser och icke finansiella nyckeltal. Denna typ av modell kallas budgetlös 

styrning och finns idag i olika versioner och former. Budgetlös styrning innebär att 

budgeten överges som styrmedel vilket ofta gör att organisationen blir mer 

anpassningsbar och ökar decentraliseringsgraden inom företaget (Sandalgaard och Bukh, 

2014). Styrsättet budgetlös styrning har sitt ursprung i Peter Druckers undersökning från 

1954, The practice of Management, utgiven 1999. Drucker studerade tillväxteffekter som 

genereras genom att människor arbetar med sina hjärnor istället för sina händer (Druckers, 

1954). Han ville slå hål på myten att det var cheferna som visste hur massproducerade 

företag ska styras. Handelsbanken gick vidare med Druckers resultat och lämnade 

budgetstyrning under början av 1970-talet. Typiska användningsverktyg inom denna 

metod är benchmarking, rullande prognoser, målstyrning och balanserat styrkort. 

Rullande prognoser anses ha en dominant roll inom metoden. Till skillnad från den 

traditionella budgeten behöver inte rullande prognoser godkännas och det är acceptabelt 

om det finns en avvikelse mellan prognos och det verkliga resultatet.  

 

Bytet från budgetstyrning till en budgetlös styrning innebär inte bara ett byte av fokus 

inom planering utan även inom uppföljning. En budgetstyrd uppföljning innebar tidigare 

en uppföljning av att prestationer jämförs mot förutbestämda budgetar (Hope och Fraser, 

2003). Budgetstyrd uppföljning slutar i korrektiva åtgärder som säkerställer den plan som 

fastställts. Efter åtgärderna behöver cheferna förklara avvikelser samt uppdatera 

prognosen då den ligger till grund för framtiden. Hope och Fraser (2003) pratar om en 

förändring vilket innebär en övergång från budgetstyrning till budgetlös styrning. I den 

nya budgetlösa styrningen sätter chefer mer fokus på trender och prognoser än på 

historiska värden. Den budgetlösa styrningens uppföljning innebär även rullande 
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prognoser, ledande indikatorer och nyckeltal. Detta skiljer sig från den budgetstyrda 

uppföljningen som har fokus på externa mått och prestationsranking. 

 

Förutom att den budgetlösa styrningen anses passa in bättre på dagens marknad krävs en 

tillit till att varje enhet och person kan tänka, förstå och planera sitt egna förbättringsarbete 

utifrån de uppsatta målen (Lundström, 2008). Budgeteringen anses även vara en 

tidskrävande process som tar för mycket av chefers tid (Hope och Fraser, 2003). Metoden 

har även kritiserats för att lägga för stort fokus på att reducera kostnader snarare än att 

skapa värde (Østergren och Stensaker, 2011). 

 

Enligt Hope och Fraser (2003) finns det inget typiskt branschmönster när det kommer till 

införandet av budgetlös styrning. De som har anammat konceptet har varit alltifrån 

banker, petrokemiska industriföretag, grossistföretag till en ögonklinik. Storleken 

varierar också från ett litet välgörenhetsföretag till globala företag som säljer flera 

tusentals produkter. Företag är relativt enhetliga i orsakerna till att lämna budgeten bakom 

sig. De har ofta sett budgeten som en tidskrävande och ineffektiv process och upplevd 

som en byråkratisk modell som utgör hinder för kulturell förändring. De har även ansett 

att budgeteringen hindrar fantasin som kan finnas hos de anställda. Företagen upplever 

då att en övergång till budgetlös styrning kan minska kostnader samtidigt som man får en 

ökad hållbar lönsamhet (Hope och Fraser, 2003).  

 

3.3 Verksamhetsstyrning utan budget 

Vid en övergång från budget till budgetlös behövs styrverktyg för att ersätta budgetens 

syften. Nedan presenteras olika verktyg och metoder som kan användas för att ersätta 

dessa syften.  

 

3.3.1 Målstyrning 

George Odiómes (Odiómes, 1965, ss.55-56) definierar målstyrning (MBO) som;  

 

“A process whereby the superior and subordinate managers of an organization jointly 

identify its common goals, define each individual's major areas of responsibility in terms 

of the results expected of him, and use these measures as guides for operating the unit 

and assessing the contribution of each of its members”.  
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Målstyrning är ett brett koncept som kan betyda olika saker beroende på vem som 

tillfrågas. I boken “Measurement Madness, (Gray et alt, 2014) definieras målstyrning 

som en formell process som har ändamålet att erhålla, analysera och ge information om 

en process, projekt, aktivitet eller en person. Det är även viktigt att bestämma vad som 

ska mätas, till exempel vid mätning av kunder kan tillfredsställelse eller lojalitet mätas.  

 

Målen inom målstyrning anses enligt Otley (2007) användas till tre olika områden; som 

ett finansiellt verktyg, en överblick av företagets lönsamhet och ett bidrag till motivation 

och kontroll. De sätts genom flexibla performance standards som är uppdaterade och 

justerade till att följa de förändrade omständigheterna samt det verkliga. Målen är en 

blandning av finansiella och icke-finansiella nyckeltal som bland annat används i 

balanserat styrkort och benchmarking (Neely, 2007). 

 

Möjligheten för chefer att kontrollera sina egna prestationer anser Peter Drucker (1999) 

vara en av de viktigare aspekterna med målstyrning. Detta leder till att man byter ut en 

vilja att endast klara av arbetet till en vilja att även göra sitt bästa. En sådan styrning leder 

till högre motivation för arbetet. Chefer behöver ha mer kunskap än sina uppsatta mål för 

att kunna kontrollera sin prestation. De måste kunna jämföra prestationen och resultatet 

mot målet genom att ha tillgång till prestationsmått som är tydliga och relevanta. Det är 

också viktigt att cheferna kan utvärdera sin egen prestation. Om endast de överordnade 

kan mäta denna prestation förloras chefernas egna kontroll över prestationen vilket leder 

till minskad effektivitet och prestation (Drucker, 1999). 

 

3.3.2 Nyckeltal 

Nyckeltal används flitigt både i den traditionella budgeteringen och budgetlös styrning. 

KPIs (Key Performance Indicators) är en central del i budgetlös styrning där det fokuseras 

på få men relevanta nyckeltal för sitt företag (Anthony och Govindarajan, 2014). Vid 

användandet av nyckeltal ska resultat jämföras med andra enheter inom företaget eller 

konkurrenters prestationer inom samma nyckeltal. Detta istället för det traditionella KPI 

som jämförs mot budgeterade mål. Hope och Fraser (2003) menar att om företaget 

presterar bättre än sina konkurrenter visar det på att företaget har presterat väl.  

 

I boken Key Performance Indicators av David Paramenter (2015) beskrivs tre fördelar 

med att använda sig av rätt nyckeltal. Den första fördelen är att det är möjligt att rikta in 
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sig på och knyta samman dagliga handlingar till de kritiska faktorerna för företagets 

framgångar. Den andra är fördelen att prestationer förbättras, och den tredje fördelen är 

att man skapar ett bredare ägarskap, uppmuntran och större tillfredsställelse.  

 

Det finns olika typer av nyckeltal som Paramenter (2015) anser att företag borde hålla sig 

till. De fyra främsta nyckeltalen, Paramenter nämner, är Key Result Indicators (KRIs), 

Result Indicators (RIs), Performance Indicators (PIs) och Key Performance Indicators 

(KPIs). KRI-tal ger styrelsen en summering av hur organisationen eller företaget presterar 

som helhet. RIs visar för ledningen hur olika avdelningar eller enheter samarbetar för att 

prestera resultat. PIs visar vilka enheter som levererar mest och vilka som levererar ett 

dåligt resultat. KPIs visar ledningen hur organisationen eller företaget presterar på de 

kritiska faktorer som gör företaget framgångsrikt samt att utvecklingen av dessa följs.  

 

Målet med att ha nyckeltal är enligt Anthony et. al (2014) för att kunna implementera sin 

strategi. Vidare menar de på att nyckeltalen är den centrala delen i ekonomistyrningen. 

Det som genereras ligger sedan till grund för prestastionsmätningarna. Att välja de rätta 

nyckeltalen för företaget som representerar deras strategi bäst kan enligt Anthony et. al 

(2014) vara en svår uppgift. Lyckas man kan talen ses som de kritiska 

framgångsfaktorerna, både i nutid och för framtiden. Företagen måste också välja att 

fokusera på finansiella samt icke-finansiella nyckeltal. De finansiella styrs oftast av 

kostnader, intäkter, räntabilitet på investeringar med mera. Icke-finansiella lägger sitt 

fokus på kundnöjdhet, anställdas tillfredsställelse på jobbet samt olika kvalitétsmätningar 

med mera. Det är vidare viktigt att använda nyckeltal som den ansvarige chefen kan 

påverka och har kontroll över. Det finns en mängd olika nyckeltal som kan används och 

tillvägagångssätt att beräkna dem på.  

 

3.3.3 Rullande prognoser 

En alternativ metod till traditionell budgetering är rullande prognoser. Många företag som 

använder budgetlös styrning gjorde hoppet från den traditionella budgeten till rullande 

prognoser. Ändamålet med rullande prognoser är att se till att alla har tillgång till den 

information som behövs, när de behöver den (Hope och Fraser, 2003). Varje individ har 

sedan i uppgift att analysera och tolka den givna informationen till deras specifika syfte. 

De två största skillnaderna mellan rullande prognoser och budget enligt Anthony och 

Goviandrajan (2014) är att rullande prognoser inte är årsbaserad. En rullande prognos kan 
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börja när som helst under året och kan fortsätta under en längre tidsperiod än ett år. Den 

andra skillnaden är att rullande prognoser oftast är mindre detaljerad än budgeten. 

Prognosen brukar oftast fokusera på ett antal nyckeltal och är mindre fokuserad på 

individuella kostnader.  

 

Rullande prognoser är viktiga i anpassningsbara processer. Enheter behöver utvärdera 

sina strategier med jämna intervaller. Rullande prognoser kan stödja ett företags aktuella 

strategi och resursallokering. Det handlar om en ständig utvärdering och prioritering av 

vart resurser läggs i företaget. Det kapital som bundits i olika projekt jämförs med 

rullande prognoser för det kapital som fortfarande är tillgängligt (Zeller och Metzger, 

2013). Det här resulterar i att projekt ständigt blir undersökta samt att de också blir 

bedömda mot projekten som pågår idag. Undersökningar kan säkerställa att projekten 

fortfarande är strategiska och klarar av prestationsmåtten. Enligt Hope och Fraser (2003) 

är det större chans att rullande prognoser stöttar nyckelbeslutsfattare längst ner i företaget 

om den är snabb, öppen och tillgänglig. Rullande prognoser kan hjälpa till med att föra 

fram problem som uppstår i företaget där dåliga nyheter kommer fram till olika delar i 

företaget på några minuter istället för dagar. Det kan också hjälpa till så att de personer 

som innehar rätt kompetens tar hand om problemet (Hope och Fraser, 2003). 

 

3.3.4 Planering 

Planeringsprocessen innefattar att samla information, sätta tydliga mål, förstå risker och 

skapa riktlinjer (Costello, 2011). Planering är något som är starkt kopplat till budgetering 

och kan med hjälp av budgeteringsprocessen hjälpa företag att fokusera och nå strategiska 

mål. Planering är kopplat till strategi, vision och användandet av intern och extern data 

vilket kan skapa incitament om planeringen är effektiv (Haeuser, 2000). Det finns olika 

nivåer som ett planeringssystem kan delas in i. Dessa innefattar strategisk planering, 

verksamhetsplanering, budgetering och operativ styrning (Greve, 2011). Strategisk 

planering befinner sig på den högsta nivån och har den längsta tidshorisonten. Företaget 

kan med strategisk planering främst åtgärda problem på lång sikt i form av 

omlokaliseringar och investeringar som höjer kapaciteten. Verksamhetsplanen är nästa 

nivå och är tidsmässigt kortare, men  är mer formell än strategisk planering. Den är ofta 

mellan tre till fem år och finns till för att kunna implementera företagets utformade 

strategi (Greve, 2011) Verksamhetsplanen överförs ofta till monetära termer genom 

budgeteringen; dessa nivåer kan antingen utgöra en gemensam process eller innefatta två 
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separata processer. Den lägsta nivån är den operativa styrningen som innefattar beslut 

som tas direkt och ofta rör de dagliga aktiviteterna. Besluten bör spegla de filosofier som 

genererats i den strategiska planeringen och den policy som formulerats i 

verksamhetsstyrningen. 

 

3.3.5 Balanserat styrkort 

Balanserade styrkortet är ett styrverktyg och definieras av Hope och Fraser (2003, s.278) 

som, “en strategisk styr- och mätstruktur som ser en resultatenhets prestation ur fyra 

perspektiv: ekonomiskt, kund, intern verksamhetsprocess samt lärande och tillväxt”. 

Lärande och tillväxtperspektivet fokuserar på hur de anställda kan utvecklas. 

Processperspektivet fokuserar på hur företaget möter verksamhetens finansiella och 

kunders förväntningar (Kaplan och Norton, 1996). Styrkortet kan användas av olika 

nivåer i verksamheten med syfte att sätta fokus på strategiska mål och gruppera mål med 

hänsyn till bland annat belöningar, åtgärder och nyckeltal. Rullande prognoser anses spela 

en betydelsefull roll för det balanserade styrkortet eftersom de rullande prognoserna 

skapar framgång för styrkortet. Denna framgång bygger på en ständig återkoppling vilket 

prognoserna ger. Det balanserade styrkortet förenar därmed finansiella mått som möter 

historiska värden med mått som kan mäta framtida värden. Måtten integreras med 

företagets vision och strategi (Kaplan och Norton, 1996). 

 

3.3.6 Decentralisering 

Decentralisering är enligt NE (u.åb) en spridning av inflytande i ett företag som går från 

en centrerad organisation med ett centrum till att fler personer eller enheter får större 

ansvar. Regionala eller lokala enheter får ta större ansvar samt får beslutanderätt inom sin 

egna enhet. Syftet med decentralisering är att möjliggöra och ta tillvara på lokala 

kontorets kompetens, minska sårbarheten och när det görs rätt kommer också 

beslutsprocessen att bli kortare. Decentralisering av ett företag kan även leda till 

kostnadsbesparingar genom att med en kortare beslutskedja kunna agera snabbare och på 

så vis vara mer effektiva (NE, u.åb). Företag som har valt att gå ifrån budget har oftast 

genomfört en radikal decentralisering där de enligt Player (2003) konkurrerar på varje 

nivå och därmed skapar press på olika delar i företaget att prestera, då dessa inte vill vara 

sämre än de andra enheterna. Samtidigt överlåts mer kontroll till de olika nivåerna, vilket 

kan rättfärdiga pressen som skapas då de samtidigt uppmuntras att dela med sig av sina 

framgångar med andra i företaget. När det inte finns några specifika produktmål att uppnå 
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möjliggör detta för chefer på lokal nivå att se över egna lösningar för att uppnå 

tillfredsställelse hos kunden.  

 

En av de största utmaningarna med att styra ett decentraliserat företag är enligt Anthony 

et. al (2014) att säkerställa att de olika enheterna i företaget samarbetar med varandra. 

Det är viktigt vid decentralisering när enheter får större frihet och befogenheter att de 

jobbar tillsammans för att uppnå målen som företaget har satt upp. I många fall har det 

blivit att självständiga enheter har genererat suboptimering och ställt sina egna mål 

framför företaget. Vidare har det här lett till  motsättningar uppstått mot förändringar. I 

dessa situationer menar Anthony et. al (2014) att integration och koordination är viktigt. 

Integration och koordination som implementeras framgångsrikt inom ett företag ökar 

kreativiteten, stödjer tvärfunktionella idéer samt bidrar till lägre kostnader och förbättrade 

utvecklingsprocesser. Ett sätt att säkerställa att enheter jobbar tillsammans med varandra 

är genom tvärfunktionell ledning för att på så sätt kunna förbättra kommunikationen 

mellan enheterna. Sandalgaard och Bukh (2014) menar på att benchmarking troligen 

passar bättre i organisationer som har en decentraliserad struktur.  

 

3.4 Benchmarking   

“Benchmarking är sökandet efter de bästa arbetsmetoder som leder till överlägsna 

prestationer” (Camp, 1993, s.22) 

 

Benchmarking innebär prestandajämförelse och att organisationen utvärderar sin 

verksamhet utefter de förhållanden som anses vara mest passande för organisationen 

(Neely, 2007). Det finns två olika kategorier av benchmarking, intern och extern 

benchmarking.  

 

3.4.1 Syfte med benchmarking 

Syftet med användningen av benchmarking som en del av den kontinuerliga 

förbättringsprocessen är enligt Tutcher (1994) att det genererar ett ramverk för inte bara 

små men även stora processförbättringar. Benchmarking ger ett strukturerat 

tillvägagångssätt för att kunna uppnå sina mål som står i linje med företagets vision och 

den övergripande strategin. Benchmarking kan också tillhandahålla viktiga mått till 

förbättringar inom företaget, kan hjälpa att motivera de anställda, ge möjligheter att öka 
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kunskapen inom organisationen samt att ta bort det självbeskådande synsättet på 

förbättringar (Tutcher, 1994).  

 

Camp (1993) menar att det centrala med benchmarking är processen för måluppsättande, 

men framförallt att identifiera de tillvägagångssätt som behöver användas för att kunna 

nå de uppställda målen. Det finns också ett syfte i benchmarking som innebär att 

motivation skapas. För att detta ska uppnås bör benchmarking vara sammanflätat med 

ansvar, arbetsmetoder och belöningssystem, något som motiverar organisationen att ta till 

sig realistiska mål och att ändra sina tillvägagångssätt. Målen blir också trovärdiga när 

dessa sätts i relation till externa enheter. Genom att engagera medarbetare i målen och i 

tillvägagångssätten för att nå dessa kan rutiner för benchmarking sättas för att lösa 

problem inom organisationen.  

 

3.4.2 Benchmarkingens process  

Både intern och extern benchmarking kan delas in i fem steg (Atkinson et alt, 2012).  

1. Företaget gör en intern och extern analys samt sätter upp analysens mål.  

2. Ett benchmarking-team skapas som sätter riktlinjer för analysen.  

3. Identifiering av möjliga benchmarking-partners görs, det vill säga antal partners 

samt en kontroll av hur stor tillit som finns mellan partners och verksamhet.  

4. Informationsinsamlingen görs och inkluderar information om produkter, 

processer, fastställning av prestationsmått och benchmarking performance gap i 

relation till prestationsmått. Insamlingen kan ske genom databaser, indirekt 

insamling, samarbete eller ensidigt.  

5. En jämförelse görs av prestationsmått mellan verksamheter.  

 

De fem stegen resulterar i åtgärder för att förbättra den egna verksamheten. Verksamheten 

kan med hjälp av benchmarking även undvika misstag som konkurrenter tidigare har 

gjort. Prestationsmåtten inom benchmarking är nyckeltal och varierar från företag till 

företag.  

 

Tutcher (1994) skriver att företagets kultur är bland det viktigaste när det kommer till att 

börja kunna implementera benchmarking. Saknas det vissa viktiga delar finns det en stor 

chans att företaget inte kommer förbi det första steget. Vidare beskriver Tutcher (1994) 
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att det finns ett antal verktyg som måste innehas för att intern benchmarking ska bli 

framgångsrikt. Dessa verktyg är följande,  

 

1. Ledningens engagemang - Ledningen måste främst säkerställa att 

benchmarkingens aktiviteter ligger i linje och harmoni med företagets strategi. 

Information och resurser måste också göras tillgängliga för medarbetarna inom 

företaget. Det här är framförallt viktigt inom intern benchmarking eftersom 

informationen kommer inifrån företaget. Slutligen är det viktigt att ledningens 

engagemang syns då det ger intrycket att benchmarking inte enbart är en 

engångsföreteelse utan kommer vara en kontinuerlig process som har ett stort 

värde för företaget. 

2. Öppenhet - Fungerar inte den tvärfunktionella kommunikationen inom företaget 

finns det en risk i att benchmarking inte kommer att kunna implementeras 

framgångsrikt. Uppstår det misstänksamhet och dålig kommunikation inom 

företaget försvårar det benchmarkingprocessen samt utbytet av information 

minskas kraftigt. 

3. Utförande - Finns det inga intentioner till att implementera benchmarking på ett 

korrekt sätt finns det liten mening med att utföra själva implementeringen då det 

säkerligen inte kommer att lyckas. 

4. Förståelse - För en lyckad benchmarking behövs det en generell förståelse för hur 

företagets produkter, tjänster och processer hör ihop med olika delar och enheter 

i organisationen.  

5. Integration - Benchmarking kan bli ett väldigt effektivt verktyg om det anammas 

av hela företaget, det vill säga att det inkluderas i företagets 

verksamhetsplanering, årliga mål och uppföljning. 

 

3.4.3 Intern benchmarking 

Intern benchmarking innebär att företaget analyserar och jämför olika enheter inom 

företaget (Basu, 2009). Enheterna kan exempelvis vara avdelningar inom företaget eller 

olika butiker. Ett frekvent använt citat som ursprungligen kom från en studie av O'Dell 

och Grayson (1998) sammanfattar den problematik som finns med på intern kunskap: “If 

only we knew what we know” och syftar på att företag ofta inte effektivt tar tillvara på 

den kunskap som redan finns i företaget. 
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Intern benchmarking används inom företaget för att sprida vidare kunskap om de bästa 

strategierna. Detta kan ske när företaget anser att de redan har de bästa strategierna inom 

företaget. Intern benchmarking är den enklaste metoden eftersom enheter inom företag 

ofta delar språk, kultur och system (Kozak, 2003). O'Dell och Grayson (1998) menar på 

att använda best practice är att använda information och data i faktiska scenarion och i 

dess kontext. Att sprida företagets tillvägagångssätt genom organisationen underlättar 

effektivt lärande i dess olika delar.   

 

Intern benchmarking används främst inom MNC (multinational companies) med 

dotterbolag i olika länder eller företag som har en avdelningsstruktur. Ett exempel är det 

brittiska läkemedels- och sjukvårdsföretaget, GlaxoSmithKline som använder intern 

benchmarking för att jämföra KPI och hitta kostnadsbesparingar (Basu, 2009). För att 

kunna ta till vara på intern kunskap och genomföra intern benchmarking behöver enheter 

inom ett företag ha liknande processer och tekniker, en prestationsmätning som kan mäta 

effekten av dessa, enheter som skiljer sig åt i prestationer samt att tekniker och processer 

som är överlägsna kan överföras från en enhet till en annan (Southard och Parente, 2007). 

 

3.4.4 Extern benchmarking 

Benchmarking förklaras av dotMobis CEO Trey Harvin,  

 

“Benchmarking allows businesses to see the sites in relations to the sites of their 

industry peers, which will also help drive the creation of more good sites for consumers 

to use” (Atkinson et alt, 2012, s.303). 

 

Extern benchmarking kan delas in i två grupper, konkurrensinriktad och funktionell 

benchmarking (Basu, 2009). Konkurrensinriktad benchmarking innebär att ett företag 

jämförs med en direkt konkurrent för att identifiera de bästa strategierna. Denna metod 

används när ett företag vill värdera sin plats inom sin bransch eller identifiera 

branschledande målsättningar. Detta anses även vara den svåraste metoden av 

benchmarking eftersom företag är mindre villiga att dela med sig av information till 

konkurrenter. En funktionell benchmarking innebär identifiering och analysering av 

framstående strategier utanför företaget. Den funktionella benchmarkingen skiljer sig från 

den konkurrensinriktade genom att gå utanför företagets bransch. Ett exempel på extern 

benchmarking i praktiken, är en batteriproducent som jämför sig med datorföretaget Dell. 
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De arbetar inom två branscher, men båda företagen använder sig av direktleveranser. 

Benchmarkingen kan därmed ha fokus på direktleveranser och ge underlag för 

förbättringsmöjligheter (Basu, 2009). Extern benchmarking hjälper med andra ord 

verksamheter att jämföra sig med konkurrenter vilket resulterar i förslag till förbättringar 

och möjlighet till att sätta högre mål (Atkinson et alt 2012). 

 

3.4.5 Benchlearning 

Dunphy et al. definierar en lärande organisation som: 

 

“One which develops and maintains competencies both to perform, and to change the 

organisation to maintain or improve performance'' (Dunphy et al, 1996, s.263). 

 

Att dela kunskap på det sätt som benchmarking innebär ger ett företag möjligheten att 

vara en lärande organisation utöver investeringar i forskning och utveckling (Bhutta och 

Huq, 1999). Karlöf (Karlöf och Lövingsson, 2005) myntade begreppet “benchlearning” 

som utgår från konceptet benchmarking, men som skiljer sig i det faktum att begreppet 

har större fokus på lärande i organisationen än på effektivitet. Lärande sker utifrån 

jämförelser med förebilder inom eller utanför organisationen och tendensen att ta efter 

förebildernas tillvägagångssätt, vilket betyder att benchlearning är en genväg till 

utveckling. För att ta till vara på erfarenheter behövs ett sätt att ta till vara på lagrad 

kunskap för att kunna lösa de problem som uppstår (Karlöf och Lövingsson, 2005). 

Hyland och Beckett (2002) menar på att företag ofta inser vikten av lärande inom 

organisationen, men att dessa mer fokuserar på att samla in och att överföra data än att ta 

vara på kunskapen på ett värdefullt sätt. Informationen behöver hämtas in på ett sådant 

sätt att det förstås och accepteras av berörda personer för att dessa ska kunna genomföra 

förändringar av sina tillvägagångssätt. 

 

3.4.6 Uppföljning inom benchmarking  

Enligt Camp (1993) sker uppföljning ofta likartat inom den industri ett företag befinner 

sig i. Företag jämför sitt resultat mot uppsatta mål och försöker förstå vad som ligger 

bakom avvikelserna. Företaget vidtar även åtgärder för de avvikelser som är av stor vikt 

för företaget samt ser över utfallet med ledningen. Vidare skriver Camp att från ett 

benchmarkingsynsätt kan uppföljning och åtgärder som tas när problem uppdagas 

betydligt påverka allokeringen av resurser. Framförallt ska uppföljning ske på ett fåtal 
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mätvärden som anses vara en framgång för företaget. Värdena bör följas upp regelbundet 

med jämna mellanrum och samtidigt ha med de mål som satts genom benchmarkingen. 

Mätvärdena eller nyckeltalen som användes bör vara få. Camp (1993) anser att intäkter 

och kostnader är lämpliga tal att följa upp för benchmarkingens syfte. Vidare anser Camp 

(1993) att det med dessa tal går se en enhets bidrag och ökad effektivitet som gjorts 

möjliga av benchmarking. Det visar också lönsamheten som måste uppnås på lång sikt 

och visar därmed också på hur hög produktiviteten bör vara samt vad som eftersträvas.  

 

3.4.7 För- och nackdelar med benchmarking  

Watson (1994) beskriver tre fördelar med benchmarking. Första fördelen handlar om att 

benchmarking bedömer processernas effektivitet; när företag utvärderar prestationer i 

processer som liknar varandra i andra delar av företaget eller hos konkurrenter. En 

utvärdering av prestationer kan ge realistiska och kvantitativa prestationsmål. Detta är 

något som Karlöf (2009) bekräftar och menar på att benchmarking är det bästa sättet att 

se över effektiviteten i delar av en verksamhet. Den andra fördelen enligt Watson (1995) 

är att benchmarking ökar kreativitet och innovation vilket skapar stimulans för de 

anställda inom processförbättringar. Den sista fördelen är lärandet av varandra. När 

enheter studerar andra enheter lär sig alla parter av varandras erfarenheter, både interna 

och externa erfarenheter vilket kan resultera i förbättrade prestationer. Lärandet kan även 

ge anställda inspiration till innovativa åtgärder på aktiviteter som inte fungerar på sin egna 

avdelning (Karlöf, 2009).  

 

En nackdel med benchmarking är att aktiviteter jämförs i “best practice” vilket är 

tidskrävande och dyrt. I det första steget av benchmarking är det lätt att vara för 

optimistiskt i strävan efter att besöka andra företag och samla in information. Det är 

viktigt att inte bara samla in information utan också utbilda teamet inom benchmarking 

för att verksamheten ska kunna utveckla kompetenser inom sitt område (Watson, 1994). 

Den största nackdelen med intern benchmarking är att det är svårt att veta vad som är 

“best practice”; med andra ord att veta att deras metoder är de bästa inom branschen. 

(Southard och Parente 2007). Verksamheter med intern benchmarking måste även se till 

att fokus ligger på organisationsmål och inte avdelningsmål. Ett för stort fokus på 

avdelningsmål kan skapa problem genom rivalitet mellan avdelningarna vilket minskar 

chansen till samarbete. 
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Det är viktigt att benchmarking inte resulterar i  ren kopiering av konkurrenter utan skapar 

inspiration och innovation (Karlöf, 2009). En kopiering kan vara svår att implementera 

framgångsrikt vilket gör att det är viktigt att anpassa framgångsrika koncept till sin egna 

verksamhet. Två enheter kan ha olika förutsättningar vilket påverkar implementeringen 

av olika koncept. Utöver att anpassa istället för att kopiera är det även viktigt att förstå 

nyckeltals betydelse. Karlöf (2009) hävdar att det behövs förståelse för skillnaden mellan 

motivation och arbetssätt. Förståelsen av skillnader mellan motivation och arbetssätt kan 

förklara skillnader som finns i prestationer inom verksamheter som dessa kommer fram 

till med hjälp av benchmarking. Karlöf (2009) menar på att om benchmarking används 

på ett korrekt sätt kommer det resultera i innovativa förbättringar. Det är därav viktigt att 

förstå skillnaden mellan motivation och arbetssätt samt att benchmarking ska leda till 

innovativa förbättringar och inte kopiering. En tredje aspekt är möjligheten att företaget 

inte förstår vikten av att vara förberedd inom benchmarking redan vid första kontakt med 

andra företag (Watson,1994). Denna förberedelse innebär att företaget själv behöver ha 

dokumenterat sina processer och framställt en frågeställning för deras studie samt 

kriterier för sina benchmarking-partners. Har verksamheten inte dokumentation riskerar 

företaget att inte få ut sin fulla potential av benchmarking samt att de erhåller risk för 

onödiga kostnader.  

 

Intern benchmarking som nämnts tidigare, sker mellan olika enheter inom samma 

organisation (Atkinson et alt, 2012). Benchmarking mellan dotterbolag och moderbolag 

inkluderas i den interna benchmarkingen. Intern benchmarking är enklare att genomföra 

än extern benchmarking då tillgången till information finns mer lättillgänglig (Southard 

och Parente, 2007). Konkurrenter kan vara rädda att förlora konkurrensfördelar vilket gör 

dem motvilliga att dela information. Extern benchmarking kan även ha problem med 

transfererbarhet av strategier och tillvägagångssätt. Detta problem uppstår eftersom olika 

företag använder sig av olika system och tekniker. Något som fungerar hos ett företag 

funkar inte hos ett annat på grund av skillnader i deras företagskultur. Inom intern 

benchmarking använder sig verksamheten av liknande kultur, arbetssätt och system vilket 

minimerar problem med transferering av strategier och tillvägagångssätt. Problem kan 

dock uppstå om verksamheten gör sin interna benchmarking internationellt mellan olika 

avdelningar. Intern benchmarking anses trots detta problem ofta vara ett möjligt steg i 

processen till att övergå till extern benchmarking (Southard och Parente, 2007). Forskare 
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anser detta eftersom den interna benchmarkingen sker inom “säkra” testmiljöer där bland 

annat kunskap inte hamnar i fel händer. 

 

3.5 Konceptuell modell  

Syftet med denna studie är att ta fram ett teoretiskt ramverk för hur benchmarking kan 

ersätta budgetens syften. I nästa steg beskrivs och jämförs hur två budgetlösa företag 

arbetar med intern benchmarking på huvudkontorsnivå och kontor/butiksnivå. Modellen 

visar på hur teorin används som utgångspunkt för både hur den teoretiska referensramen 

och det empiriska materialet har samlats in.  

 

Modellen utgår från budgeten och budgetens syfte som kommer att jämföras med 

benchmarking inom budgetlös styrning. Vidare presenteras målstyrning, balanserat 

styrkort, rullande prognoser och nyckeltal som är vanliga styrverktyg inom budgetlös 

styrning och kan användas som komplement till benchmarking vid ersättning av 

budgeten. Budgetens syften förekommer även nedanför benchmarking i två olika färger, 

grön och gul. Grön bakgrund innebär att benchmarking ersätter detta syfte direkt. Gul 

bakgrund ersätts indirekt och innebär att benchmarking behöver ta hjälp av ett 

komplement för att ersätta syftet.  

 

Detta teoretiska avsnittet kommer ligga till hands för att kunna ta fram ett teoretiskt 

ramverk för hur benchmarking kan ersätta budgetens syften. I nästa steg beskrivs och 

jämförs hur två budgetlösa företag arbetar med intern benchmarking på huvudkontorsnivå 

och kontor/butiksnivå. 
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Figur 3, konceptuell modell (egen figur) 

 

4 Empiri 

I det empiriska avsnittet presenteras det material som samlats in från Handelsbanken och 

Ahlsell. Informationen är hämtad från de semistrukturerade intervjuer som gjorts. Vi har 

valt att särskilja mellan både företagen och olika nivåer inom företagen för att klargöra 

skillnader mellan respondenter och skapa en tydligare bild över det empiriska resultatet 

som samlats in.   

 

4.1 Handelsbanken  

Handelsbanken var det första företag i Sverige som övergick till budgetlös styrning och 

har sedan dess använt sig av benchmarking. Deras system följer deras tidigare VD från 

1970-talet Jan Wallanders modell och tankegång (Wallander, 1995). 
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Handelsbanken har 800 kontor och 6 så kallade hemmamarknader som består av de 

nordiska länderna, Storbritannien och Holland. Samtliga hemmamarknader bedriver 

styrningen på samma sätt. Handelsbanken har huvudsakligen tre nivåer vilka utgörs av en 

central nivå, regionbanker och lokala kontor (se figur 4). 

 

Figur 4, Handelsbankens organisationsstruktur (egen figur) 

 

4.2 Handelsbanken på toppnivå 

På toppnivå har Handelsbankens koncernkontroller, Martin Blåvarg, intervjuats.  

 

4.2.1 Mål 

Bankens övergripande mål är att vara mer lönsam än sina konkurrenter mätt på räntabilitet 

på eget kapital. Handelsbanken uppnår detta genom att dels ha nöjdare kunder än 

konkurrenterna samt genom att ha lägre kostnader. Målen på regional eller kontorsnivå 

kan vara annorlunda eller komplettera de centrala målen, men det man vill göra är att 

bidra till det övergripande lönsamhetsmålet. 

 

4.2.2 Strategi 

Ett skäl till långsiktighet i Handelsbankens verksamhet menar Blåvarg är att 

bankverksamhet är cyklisk och följer konjunkturen väl. Det går att låna ut mycket pengar 

när efterfrågan är hög och tiderna är goda. Normalt går det vid denna tidpunkt också bra 

för alla kunder vilket gör att banken inte erhåller förluster. Om det däremot kommer en 

lågkonjunktur eller en finansiell kris, det är då som alla förluster faller ut. Detta menar 

Blåvarg gör att det finns ett behov av att vara långsiktig i bankverksamhet. Vidare har 



  
 

35 

banken valt sin strategi utifrån bankverksamhetens förutsättningar. Blåvarg anser att 

banker inte kan konkurrera på samma sätt med sina produkter som andra företag kan i 

andra branscher. I bankverksamhet är det svårt att ta fram produkter som har bättre eller 

annorlunda kvalitet än en konkurrents produkt. När ett lån tas eller ett inlåningskonto 

skapas ser detta ungefär likadant ut oberoende vem kunden får det ifrån. Detta skiljer sig 

från situationen i till exempel ett klädföretag där kvaliteten på materialet kan vara 

annorlunda från en produkt till en annan, vilket kan vara ett sätt att vara 

konkurrenskraftig. Istället kan kontorsanställda arbeta för att ge kunden bättre personlig 

service, vilket kan resultera i lojalare kunder och en hög kundnöjdhet. Blåvarg menar att 

hög kundnöjdhet resulterar i en ökad betalningsvilja. 

 

Handelsbanken har också stort fokus på sina kostnader då det enligt dem är svårt att 

konkurrera genom prissättning. Det är svårt att avvika med priset för till exempel ett bolån 

i jämförelse med andra banker, vilket ställer större krav på Handelsbanken att hålla nere 

sina kostnader. Det finns huvudsakligen tre kostnader inom bankverksamhet. Den första 

är den administrativa kostnaden där Handelsbanken är betydligt mer kostnadseffektiva 

gentemot sina konkurrenter och där budgetlös styrning anses vara ett nyckelmoment. Den 

andra kostnaden är kreditförluster som är den stora och svårhanterliga kostnaden. Blåvarg 

menar att på en decentraliserad bank som utför kreditbedömningar lokalt på kontoret är 

det lättare att genomföra riskbedömning. Förutom att kunna göra dessa bedömningar 

bättre blir det också lättare att följa upp beslut över tid samt att snabbare kunna vidta 

åtgärder om det uppstår något problem. Den tredje kostnaden är upplåningskostnader som 

har blivit en allt viktigare aspekt för banker sedan den finansiella krisen. Låga 

upplåningskostnader är viktigt eftersom en stor del av de pengar som lånas ut behöver 

lånas upp på finansiella marknader. 

 

4.2.3 Decentralisering 

En central del med Handelsbanken är enligt Blåvarg att jobba decentraliserat, där 

grundidén är att de bästa affärsbesluten kan fattas lokalt ute på kontoren. Blåvarg lägger 

vikt vid behovet av decentralisering när han diskuterar grundidén med budgetlös styrning. 

Det är vitalt att kontoren kan arbeta självständigt och poängterar att: 

 

“Kontoren tar ansvar för både sina intäkter och sina kostnader och de kan både 

försöka optimera vilka produkter de erbjuder, sina egna kunder utifrån de kundbehoven 
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de har så att de får så nöjda kunder som möjligt” - Blåvarg, koncerncontroller (2017-

04-11). 

 

Blåvarg tror vidare att när det kommer till att göra kreditbedömningar, skapa kundnöjdhet 

och att hålla i kostnader, ska det för varje person i verksamheten finnas ett affärsansvar 

där man utifrån sin egen situation utvärderar sin kostnadseffektivitet. Detta ger bättre 

förutsättningar än om det centralt bestäms hur mycket bankens olika delar ska tjäna och 

får göra av med. Hela grundidén med Handelsbankens budgetlösa styrning är att kontoren 

tar ansvar för både sina intäkter och sina kostnader. Detta gör att kontoren kan påverka 

vilka produkter som erbjuds, möta kunder på det sätt som kontoret anser är bäst och även 

prissätta på ett sätt som passar varje kund. Med detta får kontoren också en större kontroll 

över sin egen kostnadssituation. 

 

Den decentraliserade strukturen är uppbyggd på så sätt att varje kontor ansvar för sin egen 

resultaträkning. De får intäkter från varje affär som de genomför och erhåller kostnader 

som de får från verksamheten. Kostnaderna består bland annat av lokalhyra och personal. 

Enligt Blåvarg handlar mycket om kostnader för det kapital som lånas, där kontoren lånar 

pengar från Handelsbankens internbank till en internränta. De tar sedan ut en marginal 

mot kunden för att tjäna pengar. Kontoren behöver också hålla eget kapital för allting som 

lånas ut, vilket medför att varje kontor får en viss andel eget kapital och en kapitalkostnad. 

En del av Handelsbankens styrning går ut på att sätta rätt internpris när det handlar om 

internräntor och kapitaltäckningskostnader. Varje kontor betalar för de tjänster som 

används, till exempel IT-tjänster, till centrala avdelningar. Handelsbanken använder 

därmed en intern marknad istället för en budget. Regionbankerna fungerar till stora delar 

som de lokala kontoren. De kan precis som den lägre nivån bestämma mycket själva över 

hur de vill att det ska se ut i deras kontor. 

 

4.2.4 Ekonomistyrning 

Koncernkontrollfunktionen är ansvarig för hela styrsystemet. Där sätts principerna för 

alla internränte- och kapitaltäckningskostnader och belastar organisationen med de 

kostnader som finns för banken. Det undersöks hur mycket det kostar att låna pengar och 

internräntor sätts därefter. Dessa internräntor behöver sedan kontinuerligt uppdateras 

efter marknadspriser. Kapitaltäckningskostnaden fungerar även den på liknande sätt. 

Kring de administrativa kostnaderna finns en struktur som kallas planeringskommittén 
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där köpare och säljare av tjänster möts. Planeringskommittén kommer överens om hur 

mycket tjänsten ska kosta och hur dessa kostnader ska fördelas samt vad som ska finnas 

med i tjänsten. Blåvarg förklarar planeringskommittén som att det är en typ av ersättning 

för budgetsystemet där internpriser bestäms. Handelsbanken har en årscykel inom ramen 

för planeringskommittén, där alla priser utvärderas årligen. Det görs också förändringar 

när det behövs, i till exempel internräntor och kapitaltäckningskostnader, vilket kan ses 

som en kontinuerlig process. Blåvarg belyser att Handelsbanken inte använder sig av 

prognoser i sin ekonomistyrning, men poängterar att det inom Handelsbanken och i 

bankverksamhet i stort finns behov av långsiktighet. 

 

4.2.5 Incitament 

Blåvarg menar att något som är viktigt i Handelsbankens styrsystem är att de inte jobbar 

med bonus. Ingen i kontorsrörelsen och ingen i den centrala ledningen har någon form av 

bonus. Blåvarg menar vidare på att Handelsbanken anser att bonusen leder till ett 

kortsiktigt felaktigt beteende. Det som Handelsbanken har som skulle kunna ses som ett 

bonusliknande system är Oktogonen. Oktogonen är en vinstdelningsstiftelse som också 

är bankens största enskilda ägare. Själva idén är att varje år som banken uppfyller sitt mål 

om att vara mer lönsam än konkurrenterna, sätts en viss andel av vinsten av till 

vinstandelsstiftelsen. Denna vinstandel delas sedan ut till de anställda efter att de har fyllt 

60 år. Andelen investeras tills dess i Handelsbankens aktie. Som anställd skapas ett starkt 

incitament till att vara långsiktig då anställda vill att banken ska uppfylla sitt 

lönsamhetsmål och göra ett bra resultat. Folk tenderar att jobba länge i Handelsbanken, 

många jobbar hela livet. Handelsbanken har en genomsnittlig personalomsättning på 

endast 3% och har ett stort fokus på att anställa folk internt, något som skapar incitament 

att fortsätta jobba inom banken. 

 

4.2.6 Nyckeltal 

Handelsbanken använder nyckeltal där kostnader genom intäkter (K/I-tal) är det 

finansiella nyckeltal som framförallt följs för kontorsrörelsen. På regionbanksnivå 

används räntabilitet mot eget kapital som nyckeltal där regionbankerna ska ha så hög 

lönsamhet som möjligt. Detta är ett gemensamt mål som Handelsbanken har för hela 

koncernen, att vara mer lönsamma än konkurrenterna. Inom respektive regionbank eller 

kontor kan anställda lyfta fram egna saker som regionbanken eller kontoret ska fokusera 

på, till exempel fler fondaffärer. Blåvarg beskriver detta som en del av hela 
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decentraliseringsidén. Lokalt kan även beslut tas om till exempel att kontoret vill jämna 

ut könsfördelningen eller fokusera på hållbarhetsaspekter.  

 

4.2.7 Intern benchmarking 

Inom varje region konkurrerar kontoren mot varandra i en liga, en tabell som jämför vilket 

kontor som är mest och minst lönsamt. Det som då ett kontor kan göra är att försöka tävla 

i tabellen för att få en bättre position. Handelsbanken använder sig även av benchmarking 

mellan kontoren som gör att kontoren tävlar mot varandra, något som enligt Blåvarg leder 

till mer vinst. Blåvarg beskriver det som att varje kontor vill vara kontoret med det bästa 

K/I-talet i regionen. Blåvarg ger exempel på den konkurrens som finns mellan enheterna 

och den frihet det innebär att arbeta med benchmarking på lokal nivå: 

 

“Är du bäst så vill du försvara den posten, ligger du bland de sämsta kanske du är nöjd 

om du förbättrar din position i tabellen med fem-sex steg under en given tidsperiod eller 

så, så att det där är upp till varje kontor att jobba med sin egen målbild.” - Blåvarg, 

koncerncontroller, (2017-04-11). 

 

Enligt Blåvarg är benchmarking inom Handelsbanken transparent eftersom alla vet vad 

de andra har i till exempel K/I-tal. Alla kontorscheferna känner varandra och ses på 

kontorschefskonferenser. Blåvarg förklarar att det finns en underliggande "peer pressure" 

mellan konroscheferna då ingen vill vara sämre än någon annan. 

 

Eftersom det finns stor transparens i hur det går mellan de olika kontoren finns det, trots 

tävlingarna en kultur av att samarbeta och att hjälpa varandra mellan kontoren. Om ett 

kontor gör sämre ifrån sig, till exempel i ett specifikt produktområde som ett annat kontor 

presterar bättre inom, kan dessa utbyta erfarenheter mellan varandra. Det sämre 

presterande kontoret kan se hur de ska göra för att förbättra sin verksamhet inom det 

specifika området. 

 

4.2.8 Uppföljning 

K/I-talet följs upp månadsvis och sedan tillkommer externa rapporter som kommer både 

kvartals- och årsvis. Handelsbanken följer även varje regionbank som har ett stort eget 

ansvar för kontoren i sitt område. De följer alltså upp inte bara hur kontoren går, utan 

även hur de olika regionbankerna går. På regionbankerna finns Handelsbankens 
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rörelsechefer. Rörelsechefer fungerar nästan som en coach för ett antal kontor där 

rörelsechefen kan vara som ett bollplank för kontorscheferna. Genom att ha insyn i flera 

kontor känner rörelsechefen till varför andra kontor lyckas bättre eller sämre än andra. 

 

4.3 Handelsbanken på lokal nivå 

På lokal nivå har två stycken kontorschefer intervjuats, Jonas Ahlqvist på Växjökontoret 

och Maj-Lis Pettersson på Alvestakontoret.  

 

4.3.1 Mål och planering 

De lokala kontoren har ett stort eget ansvar och enligt Ahlqvist stor frihet att bestämma 

och sätta sina egna mål. I Handelsbanken är en av grundpelarna i företagskulturen att inte 

sätta upp en budget. Istället fokuserar Handelsbanken enligt Ahlqvist och Pettersson på 

att styra genom något som de kallar “mål och medel”, ett mål och två medel. Det här är 

något som står i bankens handbok för hur anställda ska tänka och driva sina kontor. Målet 

är högre räntabilitet och de två medlen är kundnöjdhet och att ha lägre kostnader. I 

november varje år utvecklas en verksamhetsplan där regioncheferna kommit fram till vad 

som anses vara viktigt och vad kontoren inom regionen bör fokusera på till nästa år. 

Kontorscheferna har inget krav att följa verksamhetsplanen utan gör en egen bedömning 

av vad som behöver utföras och fokuseras på. De kan även skifta fokus i de fall de anser 

att något annat område är viktigare. Det lokala kontoret gör tillsammans med sin 

kontorschef sin egna verksamhetsplan som ska följas. Så länge ett resultat levereras till 

banken som anses godtagbart får kontorschefen stor frihet över vad det lokala kontoret 

bör fokusera på. Ahlqvist beskriver rollen som kontorschef med följande citat: 

 

“Att vara kontorschef på Handelsbanken är nästan som att driva sitt egna lilla företag” 

- Ahlqvist, kontorschef (2017-04-20). 

 

De lokala kontoren får alltså inga centrala direktiv från högre nivåer rörande vad som bör 

utföras under ett år; vilka kunder man ska jobba med eller vilka volymmål som bör 

användas. Det är de lokala kontoren som sätter sina egna mål över vad som ska uppnås. 

 

4.3.2 Decentralisering 

Unikt med Handelsbanken är att deras verksamhetsområde är lokalt baserat, en anställd 

får inte göra bankaffärer någon annanstans än där dennes kontor befinner sig. Till 



  
 

40 

exempel får en anställd vid Växjökontoret inte göra bankaffärer i Alvesta. Det här är, 

enligt Pettersson och Ahlqvist, framförallt för att det ska kunna göras en rättvis 

bedömning då de anställda har bättre koll på hur marknaden ser ut lokalt än utanför sitt 

verksamhetsområde. Det här gör även att kundansvaret ligger lokalt där kontorscheferna 

har stora befogenheter och behörigheter. Då verksamhetsområdet är lokalt leder det även 

till att Handelsbanken måste vara oerhört decentraliserat. Det här var också något som 

Pettersson tryckte på då hon menade att: 

 

“Vi är så decentraliserade som en storbank bara kan bli, få företag klarar av att hålla 

en så decentraliserad organisation. Vi på Handelsbanken strider stenhårt för våran 

decentralisering” - Pettersson, kontorschef, (2017-05-03). 

 

Handelsbanken strider hårt för sin decentralisering. Detta behövs på grund av nya 

regelverk som kommit till efter den finansiella krisen, något som har gjort att banker har 

blivit allt mer centraliserade. Det nya regelverket har med detta lett till att 

självbestämmandet för de lokala kontoren minskats, men med det sagt anser Ahlqvist och 

Pettersson att de fortfarande har stor frihet. 

 

4.3.3 Incitament 

Både Ahlqvist och Pettersson anser att Oktogonen är en genialisk idé och är en av 

huvudanledningarna till att anställda tänker sparsamt, då högre lönsamhet för banken 

betyder större avsättning till Oktogonen. De är också eniga om att Oktogonen har främjat 

Handelsbanken till att vara ett framgångsrikt bolag. Kontorscheferna menar vidare på att 

benchmarking fungerar som incitament för att öka motivationen. 

 

4.3.4 Nyckeltal 

Pettersson förklarar att varje kvartal får alla kontor en rapport från SKI (Svenskt 

Kvalitetsindex) som sammanställt kundnöjdheten. SKI baserar sin rapport på svar från 

slumpmässigt utvalda kunder till Handelsbanken. Antalet respondenter i dessa 

undersökningar är tillräckligt stort för att kunna skapa en generaliserad bild av 

kundnöjdheten. Rapporten innehåller både mätningen av kundnöjdheten på privatsidan 

och på företagssidan. Talen är öppna för alla kontor inom Handelsbanken och 

benchmarking mellan kontoren sker framförallt med hjälp av SKI och K/I-talet.  
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Ahlqvist och Pettersson sätter båda ett lönsamhetsmål på respektive kontor som ska ha 

uppnåtts vid slutet av året, men också mål kopplade till nyckeltalet kostnader genom 

intäkter (K/I-tal). Det är via lönsamhetsmålet och K/I-målet ett kontor kommer fram till 

vad som ska göras. Genom dessa sätts vissa riktlinjer om vilka volymer som ska genereras 

samt hur många miljoner kontoret ska sälja för, för att uppnå de mål som har satts. Varje 

månad får kontoret ett kontorskort som bland annat visar på vad kontoret har för intjäning, 

räntenetto (in/utlåning) och provisioner. Korten visar även på kostnader som 

personalkostnader och administrativa kostnader.   

 

4.3.5 Intern benchmarking 

Benchmarking används i stor utsträckning i Handelsbanken, där kontoren kan få fram 

uppgifter om andra kontors prestationer. För att möjliggöra jämförelser mellan stora och 

små kontor slås kontorets prestationer ut per anställd på ett kontor. Antalet anställda på 

kontoret benämns som D-styrkan (disponibel styrka) när ett kontor jämförs med ett annat. 

Enligt Ahlqvist och Pettersson triggar benchmarking kontorschefer till att vilja vara bäst 

och att inte vilja vara sämre än snittet. Tävlingar och tävlingsinstinkten är bred hos 

Handelsbanken mellan de olika kontoren där rankingen på K/I-talet och kundnöjdheten 

anses vara viktigt. För Ahlqvist skapar benchmarking incitament till att vilja bli bättre 

tills nästa månad om till exempel ett annat kontor har gått förbi dem i tabellen. Ett av 

nyckeltalen som används i jämförande syfte är K/I-talet där mål finns lokalt om att vara 

topp tio i sin region, något som anses driva kontoret framåt. För Pettersson fungerar 

benchmarking som incitament då hon menar att: 

 

“Hade jag inte haft benchmarking hade jag inte haft en aning om hur kontoret går i 

förhållande till mina kolleger, och våran benchmarking är ju de två grunderna som vi 

tittar på och följer varje månad” - Pettersson, kontorschef, (2017-05-03). 

 

Utan benchmarking hade det alltså blivit diffust rörande vetskapen om hur ens eget kontor 

står sig gentemot andra kontor. Eftersom det då inte går att mäta sig mot andra och se om 

det specifika kontoret är bättre eller sämre, kan de inte veta vad ens eget kontor skulle 

behöva förbättra. Pettersson anser att tävlingsinstinkten och styrningen inom 

Handelsbanken i dagsläget är tuffare än om företaget hade haft budget och budgetmål. 

Enligt Petterson finns det med benchmarking en ständig förbättringspotential medan det 

med budget inte finns incitament att överträffa budgetmålen. 
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Kompetensutbyte eller erfarenhetsutbyte är något Handelsbanken använder sig av i 

samband med benchmarking. Ahlqvist berättar att ett kontor exempelvis lyfts fram om de 

har gjort något bra och i samband med att alla kontorschefer träffas, får detta kontor 

chansen att berätta om hur de har gått tillväga. Detta görs för att kontor ska kunna ta 

lärdom av varandra. Kompetensutbyte finns också i att alla kontor skickar in 

månadsnotiser varje månad. I dessa berättar olika kontor vad de har lyckats med eller vad 

som har gjorts bra. Via det här systemet kan kontoren få tips om hur de kan göra för att 

bli mer lönsamma eller få högre kundnöjdhet. Pettersson beskrev ett exempel på detta i 

att de anordnade en sambokväll för kunderna, där kunderna fick lära om vilka sambolagar 

som finns. Detta event var uppskattat och var något som ingick i en av deras 

månadsnotiser. 

 

4.3.6 Extern benchmarking  

Extern benchmarking används inte i någon vidare utsträckning hos varken Ahlqvist eller 

Petersson. Benchmarking görs inom regionen och kontor som är av liknande storlek när 

en bedömning görs av sitt kontors prestationer. Däremot används extern benchmarking 

av regionbankerna. Enligt Pettersson kan regionbankerna också ta lärdom av vad regioner 

utanför Sverige gör bra genom intern benchmarking. Intern benchmarking mellan 

Handelsbankens kontor utanför Sverige är inte något som görs lokalt.  

 

4.3.7 Uppföljning  

Varje månad har kontoret uppföljning som görs regelbundet där de lokala kontoren mäts 

på samtliga prestationer och nyckeltal enligt Pettersson. Pettersson berättar att 

Handelsbanken har en modell som kallas för “hjulet” (se figur 5) som ursprungligen 

kommer från Jan Wallander. Hjulet har sin början i november med verksamhetsplanen. 

Vidare kommer de senare in på de individuella handlingsplaner som sätts utifrån 

verksamhetsplanen och som sedan följs upp vid plus-samtalet. Plus-samtal är en typ av 

utvecklingssamtal mellan en kontorschef och en rörelsechef samt mellan kontorschefen 

och sina anställda. Kontorschefen har sedan ännu en uppföljning med rörelsechefen, 

varefter man kommer in på sista delen av hjulet. Den sista delen rör lönesamtalet som 

utgår från vad som uppnåtts inom den individuella handlingsplanen. Viktigast enligt 

Pettersson är det som sitter i mitten av hjulet vilket är kunden. Efter lönesamtalet börjar 
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hjulet om igen i november nästa år med en ny verksamhetsplan som påverkas av hur det 

har gått och vad som har uppnåtts i förra årets plan.     

 

Figur 5. Hjulet från Jan Wallander (egen figur). 

 

Kontorscheferna och kontoret följs regelbundet upp av högre chefer i hur de lyckats med 

intäkter och kostnader. En regelbunden uppföljning är möjlig då allt digitaliserats och är 

tillgängligt för ledningen. Ahlqvist menar på att det är inte alltid som ledningens 

uppföljningen sker genom möten med kontorscheferna utan uppföljningen sker oftast 

självständigt eller i samverkan med rörelsecheferna. Det är rörelsecheferna som kan följa 

upp hur bearbetningen av företagskandidater, så kallade prospects, går. Dessa följer med 

andra ord upp att kontoret har träffat de företag som de sagt att de ska träffa.  

 

4.4  Ahlsell 

Ahlsell är en ledande distributör i Norden av verktyg och produkter för installatörer, 

fastighetsskötare, bygg-, kraft- och industribolag som även levererar till den offentliga 

sektorn. Ahlsell har använt sig av budgetlös styrning sedan början av 1990-talet. Företaget 

har lika lång erfarenhet av benchmarking som av budgetlös styrning.  

 

Butikschefen Arvén beskriver organisationsstrukturen som att på toppnivå sitter 

ledningen där bland annat VD, ekonomichef och Sverigechef butik ingår. Sverigechef 

butik är en av Arvéns högsta chefer. Under Sverigechef butik finns regionnivå där 

försäljningschef butik ingår. Under regionnivå finns lokal nivå där butikscheferna 

tillsammans med butiker finns (se figur 6, Ahlsells organisationsstruktur).  
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Figur 6, Ahlsells organisationsstruktur (egen figur) 

 

4.5 Ahlsell på toppnivå 

4.5.1 Budgetlös styrning 

På toppnivå har Ahlsells ekonomichef, Erik Andersson, intervjuats. Andersson beskriver 

Ahlsells bransch som mogen och menar på att de antagligen inte skulle vara budgetlösa 

om de inte sysslade med en mogen bransch. Övergången från budget till budgetlöst 

gjordes 1991–1992. Detta berodde på att Ahlsells ledning ansåg att budgeten endast 

fungerade som en förhandling med syfte skapa en lätt budget med enkla mål att uppfylla; 

något som också tog upp mycket tid. Med en budgetlös styrning kan Ahlsell underlätta 

för hela företaget att förstå mål samt göra det enkelt att sätta upp målen.  

En bra prestation är enligt Andersson att tjäna pengar eftersom lönsamhet är viktigt för 

företaget. En butik med högre lönsamhet anses viktigare än en butik med lägre lönsamhet 

som gör fler bra aktiviteter. Förutom lönsamheten ligger även ett större fokus på 

framtiden och framtida åtgärder än på bakomliggande problem. Detta var ett problem som 

Ahlsell ansåg sig ha när de använde sig av en budget. Andersson poängterar att om en 

budget är felgjord är det irrelevant att hitta anledningar till avvikelser och istället viktigare 

att lägga fokus på åtgärder för att prestera bättre. 

 

4.5.2 Mål och nyckeltal 

Underlag till måluppsättningen är ett fåtal nyckeltal där samtliga sätts mot föregående års 

resultat. De nyckeltal som används är enligt Andersson bruttovinst samt resultat- och 

kostnadsprocent. Övergripande för företaget vill Ahlsell (2017) ha branschens nöjdaste 

kunder och inneha en hög tillväxt som också är hållbar. Det övergripande målet för 



  
 

45 

koncernen är att ständigt arbeta för att tillfredsställa kundernas behov och därmed också 

kunna stärka kundernas konkurrenskraft. Målet är också att i varje produktsegment ha en 

ledande position. För att uppnå detta har ett mål satts upp om att vara “branschledande 

inom hållbarhet och innovation” (Ahlsell, 2017). Ahlsell har också satt upp finansiella 

mål rörande “tillväxt, lönsamhet, stabila kassaflöden, finansiell ställning och utdelning” 

(Ahlsell, 2017). Tillväxten ska vara 2–3 procentenheter högre än marknadstillväxten som 

sker på Ahlsells hemmamarknader och lönsamhetsmålet innefattar att Ahlsell löpande ska 

förbättra sin EBITA-marginal.  

 

4.5.3 Prognoser 

Prognoser sätts av ekonomichefen och verkställande direktören som sedan ges till de 

underliggande leden vilka är regioncheferna. Där sätts enligt Andersson hårdare krav för 

att kunna ha en ”kudde” mot eventuella avvikelser. De lokala cheferna får sätta ihop sina 

egna prognoser för att nå de krav som ställts. Enligt Andersson är det av denna anledning 

som det inte finns någon ihophängande prognos för företaget. Istället är prognosen som 

gjorts på toppnivå endast en summa av de lokala enheternas prognoser. De lokala 

enheterna kommer, för att kunna följa sina prognoser, kunna överstiga prognosen från 

toppnivå. Detta gör att prognoserna kan anses vara ologiska för de som är duktiga på att 

räkna. Eftersom ledningen vill ha en högre press ut i marknaden sätter regioncheferna 

hårdare krav än den övergripande prognosen. Andersson förklarar att de gör detta 

eftersom det alltid är någon som har avvikelser.  

 

4.5.4 Benchmarking 

Huvudkontorets vision av benchmarking är tydlig, enkel och sporrar. Andersson 

beskriver att fördelarna med benchmarking är att det inspirerar samt gör det enkelt att se 

vad som är bra eller dåligt. Förutom att det är enkelt anser Andersson att det är viktigt att 

det finns ett flertal enheter och att rapporterna är trovärdiga för att benchmarking ska 

fungera. Han förklarar att extern benchmarking används främst på en hög nivå och inte 

på butiksnivå. Vid extern benchmarking delas bolaget in i fem delar där Ahlsell jämförs 

med konkurrenter inom en specifik bransch, till exempel toalettbranschen. Denna 

benchmarking utförs endast vid enstaka tillfälle under året. Intern benchmarking används 

betydligt oftare och görs på butiksnivå. Enligt Andersson varierar det hur ofta butiker 

använder sig av intern benchmarking. Vissa butiker använder intern benchmarking 

dagligen och andra butiker gör det månadsvis. Intern benchmarking görs inte bara i 
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Sverige utan en liten del av benchmarkingen sker även med deras bolag i Norge och 

Finland. Enligt Andersson kan intern benchmarking ge utryck i tävlingar mellan butiker 

och eftersom de är tillräckligt många butiker räcker det att jämföra mellan butiker. 

Förutom tävlingar finns även benchmarkingrapporter där Ahlsell kan se vad de är bäst på. 

 

4.5.5 Uppföljning 

Det sker frekvent uppföljningar vilket medför att anställda vet om det går bra för deras 

butik. På butiksnivå görs dagliga rapporter över föregående dags bruttovinst- och 

försäljningsuppföljning vilket är information som alla resultatansvariga (butiks-, region-, 

ekonomichef och VD) har tillgång till. Därefter görs även en resultatuppföljning 

månadsvis. Ahlsell har mottot att varje månad är lika viktig och vill av denna anledning 

inte vänta till årets slut för att göra åtgärder. Andersson säger att företaget försöker ha ett 

kortsiktigt tänk för att göra nödvändiga åtgärder vid behov. Några åtgärder kommer dock 

inte göras om endast en månad visar ett negativt resultat. Enligt Andersson görs åtgärder 

först efter ungefär tre månader med negativa resultat. Exempel på uppföljningsstrukturen 

är att butikschefen i Norrtälje följs upp av chefen för alla butiker i Stockholmsområdet. 

Det finns även en regionchef vilket gör att det finns tre nivåer i Stockholm där 

uppföljningen sköts parallellt. Går allt som det ska klagar ingen uppåt vilket gör att 

huvudkontoret enligt Andersson håller sig utan resultat tills dess att det blir avvikelser. 

Varje butik har av denna anledning mycket frihet och kan styras ostört utan 

huvudkontorets inblandning så länge målen nås. 

 

4.6 Ahlsell på butiksnivå 

På lokal nivå har två stycken butikschefer intervjuats, Benny Arvén från Växjöbutiken 

och Anders Hansson från Norrtäljebutiken. 

 

4.6.1 Budgetlös styrning 

Att arbeta budgetlöst inom Ahlsell ger de lokala butikerna mycket frihet vilket är något 

som bägge butikscheferna är överens om. Arvén menar på att det finns både för- och 

nackdelar med att arbeta budgetlöst. En fördel med att arbeta budgetlöst är att det inte 

ställs samma krav och att butikerna inte mäts lika hårt. Budgetlöst har bidragit till en mer 

decentraliserad verksamhet samt givit butikerna mer frihet att sätta egna mål, vilket 

bidragit till mindre hårda krav. Hansson poängterar detta med följande citat: 
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”Man tror att det ska vara mer styrning inom ett stort bolag men resultatet är det 

viktigaste. Det spelar inte så stor roll hur vi gör så länge vi som gör bra resultat” - 

Hansson, butikschef (2017-05-02). 

 

Nackdelen med detta styrsätt är att målen ofta inte blir klara förrän i januari när de har 

sett resultatet från föregående år. De sätter även en prognos i november som justeras klart 

i januari. Arvén förklarar att jobbas det utifrån en budget kanske man blir klar med den 

innan nyår och kan sätta igång med den nya budgeten direkt. Arvén säger att han föredrar 

att jobba under mer press och hade hellre velat gå tillbaka till budgetstyrning. Han anser 

att det blir hårdare press och ett mer aktivt arbete för att uppnå målen. I nuläget är mål 

endast mål som ska strävas efter och gärna uppnås. Har en resultatansvarig inte nått målet 

och kan ge en relevant anledning till varför målet inte uppfyllts sätts en ny deadline enligt 

Arvén.  

 

4.6.2 Planering 

Hansson berättar att planeringen görs årsvis under hösten och följs upp dagligen av 

butikscheferna. Planeringen bygger ofta på att försöka slå föregående års resultat mätt 

utifrån regionen. Om en region har ett mål för att öka omsättningen med 10% sprids detta 

mål ut över regionens enheter. Till enheterna räknas inte bara butikerna utan även 

försäljningskontor som sköter direktförsäljning till företag. Enligt Hansson beräknas 

butikerna utgöra en tredjedel av bolaget och två tredjedelar sköts av försäljningskontor. 

 

4.6.3 Arbetsmetoder 

Enligt Hansson använder butikerna flera olika typer av arbetsmetoder beroende på vad 

det är för mål som ska nås. Svinn är till exempel ett vanligt återkommande mål. 

Butikschefen Hansson har en plan över hur mycket svinnet maximalt får vara i kronor. 

Utifrån detta kan stöldlarm sättas in om resultatet börjar avvika från målet. Han menar på 

att det hela tiden sker stora och små korrigeringar i arbetsmetoder. Arvén har en annan 

bild av sina arbetsmetoder, han menar på att de inte har några strukturerade arbetsmetoder 

utan istället bara jobbar på. Han förklarar att det är svårt för dem inne i butiken att påverka 

försäljningen. Det är försäljningscheferna samt inne- och utesäljare som kan få in kunder 

i butiken. Arvén kan höra av sig till försäljningscheferna om han märker att något segment 

tappar kunder. En bra prestation enligt Arvén är när en kund är nöjd när den går ut, vilket 

är det viktigaste inom verksamheten. Har en butik nöjda kunder uppnår butiken målen 
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per automatik. Hansson anser istället att en bra prestation är när målen nås eller 

överträffas. Mål som Arvén säger ofta är återkommande är sådana som rör lager eftersom 

produkter som ligger över ett år börjar kosta en straffränta. 

 

Förutom att butikscheferna dagligen gör uppföljningar, rapporteras även allt månadsvis 

till regionchefen som går igenom uppföljningarna med butikschefen. Finns relevanta 

anledningar till avvikelser sätts en ny deadline över de mål som ännu inte uppnåtts och 

utvärderas vid nästa uppföljning. Arvén förklarar det som att:  

 

“Så länge man tror på det och har en bra förklaring till varför man har tagit ett beslut 

så är det inga konstigheter” - Arvén, butikschef (2017-05-08). 

 

Inom Ahlsell används både intern och extern revision för att ha ännu bättre koll på 

eventuella avvikelser. Om butiken inte presterar förs en diskussion och ledningen sätts in. 

 

4.6.4 Decentralisering 

Arvén berättar att Ahlsell har regionkonferenser två till tre gånger per år och utöver 

regionkonferenserna har Ahlsell även en konferens med alla butikschefer en gång per år. 

Syftet med konferenserna är dock inte ett kunskapsutbyte utan Arvén anser att det främst 

är att sprida budskap från ledningen om vad som kommer att hända samt om hur det har 

gått. Trots detta känner Arvén att det ligger ett stort fokus på butikerna. Ledningen har 

enligt Arvén öppnat upp för mer frihet till butikerna vilket är tydliga spår av den ökade 

graden av decentralisering inom företaget. Han nämner även att det finns mycket stöd att 

få från högre nivåer och att det alltid finns någon som kan hjälpa till vid behov. Arvén 

berättar även att den ökade decentraliseringen har gjort att det känns som om han driver 

sin egna butik.  

 

4.6.5 Incitament 

Arvén berättar att Ahlsell bland annat använder sig av prestationsbonusar och interna 

tävlingar som incitament. Prestationsbonusarna är enligt Arvén ett incitament för att jobba 

mot att nå målen. Det andra incitamentet Ahlsell använder sig av för att motivera de 

anställda är interna tävlingar. Vid den årliga konferensen koras vinnaren av Ahlsells 

övergripande tävling, Ahlsvenskan. Tävlingen pågår mellan butikerna under året där 

vinnaren av Ahlsvenskan antingen har haft den största ökningen i omsättning, eller sålt 
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mest av Ahlsells eget märke. Arvén menar på att det är ingenting som han tänker på 

dagligen utan de fokuserar på att göra sitt bästa. Kommer hans butik på första plats är det 

roligt och kan ses som en sporre men ingenting som han aktivt jobbar med för att vinna. 

En anledning till detta menar han på är att det är svårt för butikerna att påverka 

försäljningen själva och att de istället kan fokusera på att erbjuda bra service. Har en butik 

bra service kommer mål uppfyllas per automatik eftersom genom god service återkommer 

kunderna. Arvén fortsätter med att berätta att tävlingar från centralt håll är få och att det 

främst sker tävlingar lokalt mellan personalen. Butiken i Växjö kommer själva hålla en 

tävling inom personalen där målet är att få en ökad användning av självscanningen.  

 

4.6.6 Benchmarking 

Hanssons definierar benchmarking som: 

 

”Benchmarking för mig,[...], är att du tittar på vad kollegor och konkurrenter gör” - 

Hansson, butikschef (2017-05-02) 

 

Han menar med detta att det som krävs för att ha en fungerade benchmarking är att 

anställda måste ut och få inspiration av andra. På lokal nivå görs benchmarking endast 

inom Sveriges gränser ett par gånger per år. Enligt Hansson, butikschef, är den främsta 

fördelen med benchmarking, uppkomsten och spridningen av nya idéer. Butiker kan 

anpassa framgångsrika koncept och se vad den egna butiken behöver utvecklas inom. 

Eftersom de inte är världsledande på allt gäller det att hitta de bra idéerna och sedan göra 

dem bättre.  

 

4.6.7 Extern benchmarking 

Extern benchmarking anser butikscheferna vara svårt för Ahlsell eftersom de är en unik 

kedja. Detta gör även att Ahlsell sällan jämför med sina direkta konkurrenter. Extern 

benchmarking sker främst på företag inom järn- och bygghandel som Woody och Beijer 

byggvaruhus. Extern benchmarking sker även dagligen, till exempel när Hansson går på 

ICA och ser framgångsrika koncept använder han och anpassar dessa efter sin egna 

verksamhet. Ett exempel på extern benchmarking inom Ahlsell är när butiken i Norrtälje 

blev framgångsrik på försäljning av elhandverktyg. De anställda hade varit runt och tittat 

på främst konkurrenter som Swedol, järnaffärer och hittat de bästa koncepten för att 

förbättra dem ytterligare. Detta gjorde att de nu är bäst i stan enligt butikschefen själv. 
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Arvén har en annan bild av benchmarking, för honom är benchmarking ett oanvänt 

koncept.  

 

4.6.8 Intern benchmarking 

Hansson anser att det är lättast att göra intern benchmarking eftersom det är lättare att få 

tillgång till information. Butikschefer kan genom en intern databas få tillgång till 

information om alla butiker och hitta vilken butik som är bäst inom ett specifikt område. 

En butikschef kan därefter skicka ut anställda till denna butik för att utbildas och komma 

tillbaka till butiken. Enligt Hansson finns det få VVS konkurrenter vilket gör att Ahlsell 

inom den branschen främst använder intern benchmarking. Internt skickas personal ut på 

resor ett par gånger per år för att lära sig inom de områden där specialister finns. Det 

används även när till exempel en butik får en nyanställd med fokus på ett specifikt 

område. Då görs en plan för att dela kunskap. En nyanställd kan även gärna få jobba lite 

hos specialisterna för att sprida specialistkunskaper vidare. Hansson anser att 

benchmarking är ett fungerande incitament. Personalen tycker att det är kul med 

miljöombyte och att få se hur det fungerar i andra butiker. 

 

Arvén berättar att kunskapsutbyten också sker vid regionkonferenser men att det är 

ingenting som han aktivt jobbar med. Arvén anser att det nyttigaste med dessa 

konferenser är att få träffa andra butikschefer eftersom det är lätt att hålla sig till sin lokala 

butik. Arvén anser dock att det är svårt att göra intern benchmarking eftersom alla butiker 

arbetar efter helt olika förutsättningar. En möjlig benchmarking enligt Arvén är mellan 

butiker som ligger geografiskt nära. Dessa jobbar utifrån liknande förutsättningar och är 

därmed lättare att jämföra. Han menar på att benchmarking sällan sker eftersom de jobbar 

väldigt lokalt.  

 

Vid intern benchmarking är det enligt Arvén viktigt att jämföra sig med en butik i samma 

storlek för att inte uppfinna hjulet igen utan att ta lärdom av andra. Arvén som ska börja 

med benchmarking nämner att det finns vissa saker han behöver tänka på vid 

implementeringen. Hans tillvägagångssätt kommer att gå efter följande plan. Först 

behöver en plan sättas över vad de ska göra. Därefter sätts tidsplanen med deadlines för 

varje moment. Han påpekar att det även är viktigt att se till att en rutin skapas för att 

undvika att det blir en engångsaktivitet. Han fortsätter med att säga att det är många 

butiker som är duktiga på detta och att det är nyttigt. Arvén berättar att skillnaden mellan 
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när han grundande butiken i Växjö och idag är att det idag finns ett team med fokus på 

nybyggnationer eller övertag. När Arvén grundande butiken i Växjö fanns det inget att 

förhålla sig till, vilket gjorde att han tillsammans med sitt team på egen hand byggde upp 

butiken.  

 

5 Analys 

I detta avsnitt presenteras en jämförelse mellan teorin och empirin för att kunna göra 

egna tolkningar av materialet som presenterats i denna studie. Till en början analyseras 

hur benchmarking teoretiskt ersätter budgetens syfte. Vidare analyseras benchmarking 

inom Handelsbanken och Ahlsell efter olika aspekter inom benchmarking för att 

tydliggöra likheter och skillnader.  

 

5.1 Hur ersätter benchmarking budgetens syften? 

En av frågeställningarna som ställts i denna studie är: hur ersätter benchmarking 

budgetens syften? I figur 7 jämförs benchmarking mot budgetens syften. Gröna 

markeringar indikerar att syftet är direkt ersatt av benchmarking och gula markeringar 

indikerar att syftet ersätts indirekt genom ett komplement.  

 

Budgetens syften Benchmarking  

Planering Indirekt genom rullande prognoser. 

Resursallokering Indirekt genom rullande prognoser. 

Kommunikation Olika enheter har ett kontinuerligt samarbete och en öppen 

dialog. 

Dimensionering Uppnås genom uppföljning och decentralisering. 

Samordning Kontinuerliga samarbeten mellan enheter. 

Medvetenhet Kontinuerliga jämförelser mellan enheter skapar medvetenhet. 
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Motivation Forskning har visat att benchmarking kan öka motivationen 

bland anställda. Arbetet att jämföra sig och vara bättre än 

konkurrenter skapar incitament att göra ett bra arbete.  

Ansvarsfördelning Benchmarking är sammanflätat med ansvar och arbetsmetoder 

vilket innebär att ansvar fördelas så ansvariga står till svars för 

de avvikelser som uppkommer.  

Uppföljning Inom integrationen vilket är ett av verktygen som behövs för en 

framgångsrik benchmarking utgör uppföljning en stor del.  

Incitamentssystem   Syfte med benchmarking är att skapa motivation och är ofta 

sammankopplat med belöningssystem.  

Målsättning Målsättning inom benchmarking är en central del. Detta täcks 

även in av komplementet, målstyrning.  

Figur 7, budgetens syften (egen figur) 

 

I tabellen ovan (figur 7) beskrivs på vilket sätt benchmarking teoretiskt kan ersätta 

budgetens syften. Vad som går att utläsa i denna modell är att benchmarking inte helt kan 

ersätta budgeten utan att benchmarking behöver komplement. De komplement som visas 

i denna tabell är rullande prognoser och målstyrning. Hope och Fraser (2003) beskriver 

rullande prognoser som att “ändamålet med rullande prognoser är att se till att alla har 

tillgång till den information som behövs, när de behöver den”. Rullande prognoser 

ersätter därmed budgetens planerings- och resursallokeringssyfte genom att ge den 

information som behövs. Rullande prognoser kan genom information hjälpa företaget att 

välja de investeringar som företaget bör göra (Hope och Fraser, 2003). Planering är något 

som behövs för en fungerande benchmarking enligt Atkinson et alt (2012) för att kunna 

sätta riktlinjer för benchmarkingen. Det finns även aspekter inom rullande prognoser som 

ersätter budgetens syften och som redan är ersatta av benchmarking. De syften som både 

benchmarking och rullande prognoser ersätter är kommunikation, uppföljning, 

samordning och ansvarsfördelning (Hope och Fraser, 2003).  

 

Det andra komplementet, målstyrning, kan användas för att tillsammans med 

benchmarking utgöra ett starkare substitut till budgeten. Målstyrning definieras av Gray 

et alt (2014) som en formell process som har ändamålet att erhålla, analysera och ge 
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information om en process, projekt, aktivitet eller en person. Målstyrning kan därmed 

hjälpa till med att sprida information och gör det möjligt att jämföra målet med det 

verkliga utfallet genom uppföljningar. Motivation som syfte kan ersättas av målstyrning 

genom att fokus ligger på att nå uppsatta mål och forma motivation utifrån målen 

(Drucker, 1999).  

 

De övriga syftena anses kunna ersättas med funktioner inom benchmarking som, 

kommunikation, dimensionering, samordning, medvetenhet, motivation, 

ansvarsfördelning, uppföljning, incitamentssystem och målsättning. Tutcher (1994) 

menar på att benchmarking kan hjälpa till att motivera anställda och att ge möjligheter till 

ökad kunskap inom organisationen. Camp (1993) håller med om detta då han hävdar att 

benchmarking har som syfte att skapa motivation. Budgetens syfte, motivation, kan 

därmed ersättas av benchmarking.  

 

Enligt Tutcher (1994) är öppenhet ett viktigt verktyg för framgångsrik benchmarking. 

Tutcher (1994) hävdar vidare att det måste finnas en tvärfunktionell kommunikation inom 

företaget vilket vi anser är analogt med budgetens kommunikationssyfte. En 

tvärfunktionell kommunikation öppnar upp för en dialog och samarbete mellan olika 

enheter. Ett annat av Tutchers (1994) verktyg för en lyckad benchmarking är förståelse, 

vilket vi anser kan ersätta syftet som består i medvetenhet. Med förståelse menas en 

generell förståelse över hur produkter, tjänster och processer hänger ihop vilket ger att 

det finns en generell medvetenhet inom företaget. En ökad förståelse över hur 

verksamheten fungerar skapar en medvetenhet om hur varje del bidrar till företagets mål. 

Ett annat av Tutchers (1994) benchmarking-verktyg kan användas för att teoretiskt sett 

ersätta budgetens samordningssyfte. Detta syfte kan jämföras med Tutchers (1994) teori 

om ledningens engagemang. En viktig del inom benchmarking är ledningens engagemang 

och syns det att ledningen är engagerad ger det intrycket att benchmarking inte bara är en 

engångsföreteelse. Det är därmed ledningens uppgift att skapa en kontinuerlig 

benchmarking-process (Tutcher, 1994). Detta verktyg tillsammans med tvärfunktionell 

kommunikation skapar en ökad samverkan mellan enheter. Ledningen stöttar och främjar 

samarbete, medan kommunikationen mellan enheter möjliggör samarbete.  

 

Ett annat syfte med budget är dimensionering. Dimensionering kan ersättas genom 

benchmarkingens uppföljning, men också genom att ha en decentraliserad organisation. 
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Uppföljningen görs genom att jämföra resultat med uppsatta mål och genom att förstå 

anledningen till avvikelser. Med denna uppföljning kan företaget justera kapacitet mellan 

enheter efter jämförelsen av resultatet och målen. Detta gör att benchmarking även 

ersätter budgetens uppföljning. Företag som är decentraliserade får enligt NE (u.åb) större 

förmåga att ta till vara på enheters kunnande. Detta gör att företagen kan bättre anpassa 

verksamheten efter lokala förutsättningar. Företaget kan då dimensionera verksamheten 

efter den lokala marknaden. 

 

Målsättning är enligt Camp (1993) en central del inom benchmarking och kan därmed 

anses ersättas. Camp fortsätter med att hävda att belöningssystem, ansvar och 

arbetsmetoder behöver vara sammanflätade med benchmarking för att nå motivation. 

Benchmarking ersätter därmed även budgetens syften, incitamentssystem genom 

belöningssystemen och ansvarsfördelningen genom att dela ut ansvar. Benchmarking 

ersätter med andra ord inte helt budgeten utan behöver stöd från komplement som 

rullande prognoser.  

 

5.2 Budgetlöst eller budget  

Synen på budget varierar mellan Handelsbanken och Ahlsell. Handelsbanken var det 

första företaget som gick från budget till budgetlös styrning. En av grundpelarna i 

företagskulturen är inom banken att inte sätta upp budget. Ingen av de två kontorscheferna 

hade någon vidare erfarenhet av att jobba med budget sedan tidigare, eftersom de jobbat 

hos Handelsbanken under stora delar av sina karriärer. Handelsbanken hade redan gått 

ifrån budgeten när de började jobba på banken. Båda ansåg dock att budget är 

tidskrävande och kräver långa förhandlingar, vilket stämmer överens med Hope och 

Frasers kritik mot budget (2003). Ekonomichefen i Ahlsell instämde och ansåg även att 

budgeten endast fungerade som en förhandling med syfte att skapa en lätt budget med 

enkla mål att uppfylla. Butikscheferna hade delade meningar kring budgetlös styrning, 

men båda ansåg att jobba budgetlöst ger mer frihet. Butikschefen i Växjö ansåg att det 

inte ställs samma krav och att de inte mäts lika hårt i en budgetlös miljö. Jobbar ett företag 

med budgetstyrning finns en större press och ett mer aktivt arbete för att uppnå målen än 

utan budget. Enligt Hope och Fraser (2003) skapar budgeten ett krav på att leverera 

ekonomiska resultat och en större press att nå målen. Enligt ena butikschefen skulle detta 

ge en positiv effekt men det finns även en risk att prestationskravet skulle leda till 

oönskade effekter där ingen hänsyn tas till förändringar.  
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Handelsbanken och Ahlsell anser att arbeta budgetlöst ger dem större frihet och 

befogenheter att bestämma samt att sätta upp sina egna mål. Ekonomichefen på Ahlsell 

menar att förutom lönsamheten ligger det även ett större fokus på framtiden och framtida 

åtgärder än bakomliggande problem. Det här var ett problem som ansågs finnas när 

budget användes. Ekonomichefen anser att om en budget är felgjord är det irrelevant att 

hitta anledningar till avvikelser och istället viktigt att lägga fokus på åtgärder för att 

prestera bättre. Handelsbankens grundidé med att arbeta budgetlöst är att kontoren tar 

ansvar för både sina intäkter och sina kostnader. Det här gör också att kontoren kan 

påverka vilka produkter som erbjuds, möta kunder på det sätt som de anser är bäst och 

även prissätta på ett sätt som passar varje kund. Det här är i enlighet med Sandalgaard 

och Bukhs (2014) teori om att budgeten ska ersättas med en mer anpassad modell och 

implementera en mer decentraliserad styrmetod. 

 

5.3 Decentralisering 

Vad som går att utläsa mellan dessa företag är att båda har en platt organisationsstruktur 

med få led, att anställda på lokal nivå har nära till chefer centralt samt att båda företagen 

är decentraliserade. Både kontor inom Handelsbanken och butiker inom Ahlsell har 

mycket frihet där huvudkontoren sällan lägger sig i om det går bra för kontor/butiker. 

Kontor och butiker har då möjlighet att utveckla egna strategier och kunskaper som sedan 

kan spridas. Kontorscheferna på Handelsbanken var eniga i sina synpunkter om kontorens 

självstyre och menade på att driva ett kontor är som att driva ett eget företag, vilket visar 

tecken på den platta och decentraliserade strukturen. Den decentraliserade strukturen på 

bägge företagen följer därmed Sandalgaard och Bukh (2014) teori om att benchmarking 

passar bättre i organisationer med en decentraliserad struktur. Players resonemang kring 

svårigheter med budget (Player, 2003) stämmer även in här. Player hävdar att en svårighet 

inom budget är den centraliserade strukturen vilket enligt vår tolkning gör att budgetlösa 

företag är mer lämpade för benchmarking. 

 

Handelsbankens koncerncontroller menar på att decentralisering är en vital del av 

Handelsbankens budgetlösa styrning. I enlighet med NE (u.åb), tror Handelsbanken på 

att en decentraliserad struktur kan underlätta för enheterna att ta till vara på den 

kompetens som de besitter. Att ha ansvar för både intäkter och kostnader ger den frihet 

som krävs för att kunna ha kontroll över den verksamhet som utförs. Kontorscheferna vid 



  
 

56 

Handelsbanken poängterar båda att decentralisering har en stor roll inom handelsbanken 

och att driva sina kontor är som att driva sitt egna lilla företag. Det här är något som de 

ser är väldigt viktigt för Handelsbankens framgång och får anställda mer ansvar och 

befogenheter kommer de känna sig mer delaktiga (NE, u.åb). Känner anställda sig mer 

delaktiga och engagerade presterar de även bättre och på så sätt går det bättre för hela 

företaget. Vidare menar de att Handelsbankens verksamhetsområde sker lokalt eftersom 

de där har en bättre överblick över den lokala marknaden; en anställd får inte göra 

bankaffärer någon annanstans än där dennes kontor befinner sig. 

 

I Ahlsell anser ekonomichefen att butikerna har mycket frihet och att dessa kan styra sin 

verksamhet ostört så länge målen nås. Butikscheferna instämmer i denna syn och menar 

att det finns stora friheter i hur dessa styr sina verksamheter och att inblandning i 

styrningen endast sker om de inte når målen. Ahlsells butikschef i Växjö indikerar också 

att företaget har blivit allt mer decentraliserat på senare tid då mer frihet tilldelats 

butikscheferna.   

 

5.4 Målsättningar 

Handelsbankens uttalade mål är att vara mer lönsam än sina konkurrenter. Enligt Peter 

Drucker (1999) behöver målen som sätts upp ha tydliga och relevanta prestationsmått där 

cheferna kan utvärdera sin egen prestation. Målet om högre lönsamhet än sina 

konkurrenter kan delvis anses avvika från detta då den egna prestationen inte kan mätas 

och utvärderas på enhetsnivå. I kontrast till detta argument menar Southard och Parente 

(2007) att fokus bör ligga på organisationsmål istället för avdelningsmål för att undvika 

rivalitet mellan enheter vilket i teorin motverkar samarbete. Handelsbanken använder 

istället rivaliteten som ett sätt att sporra sina kontor då kontoren sätter upp mål om att 

vara bättre än andra kontor inom organisationen. Kontorscheferna menar på att de styr 

genom något som de kallar “mål och medel” där målet är högre räntabilitet och de två 

medlen är kundnöjdhet och att ha lägre kostnader. De lokala kontoren får inga centrala 

direktiv från högre nivåer rörande vad som bör utföras under ett år; vilka kunder de ska 

jobba med eller vilka volymmål som bör användas. Eftersom det är de lokala kontoren 

som sätter sina egna mål över vad som ska strävas efter, uppnås Druckers (1999) krav om 

tydlighet, relevans och utvärdering.  
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Övergripande för koncernen har Ahlsell tydliga finansiella mål, men har också ett icke 

finansiellt mål om hållbarhet som innefattar att vara branschledande. Målsättning är även 

något som tas upp och läggs stor vikt vid inom företaget. Butikschefen i Växjö menar 

dock på att det i butiken inte är det viktigaste att nå målen utan snarare att anställda gör 

sitt bästa. Han har även fokus på att kunderna ska vara nöjda när de lämnar butiken. 

Butikschefen i Växjö menar att det är svårt att i butiken påverka försäljningen, han menar 

dock på att vanliga mål rör butikens lager då det erhålls en straffränta på produkter som 

ligger över ett år. Butikschefen i Norrtälje menar på att i hans butik är mål om till exempel 

maxsvinn mätt i antal kronor ett återkommande mål.  

 

5.5 Prognos/planering  

Inom Ahlsell finns det ingen sammanhängande prognos för hela bolaget. En lös prognos 

sätts först för hela företaget som grundas på föregående års resultat. Denna prognos 

används sedan som underlag tillsammans med föregående års resultat inom varje region 

där hårdare mål sätts. Varje butik gör utefter denna prognos egna lokala prognoser. Denna 

struktur finns för att kunna sätta högre press på marknaden eftersom det alltid finns någon 

som avviker. Prognosen sätts årsvis och följs sedan upp månadsvis för att snabbt kunna 

göra ändringar om avvikelser sker under året. Den typ av prognos Ahlsell använder sig 

av kallas rullande prognoser vilket är ett välanvänt koncept av budgetlösa företag. En 

rullande prognos kan börja när som helst under året och kan fortsätta under en längre 

tidsperiod än ett år (Hope och Fraser, 2003). Rullande prognoser fokuserar även ofta på 

ett fåtal nyckeltal vilket Ahlsell gör genom att följa upp bland annat, bruttovinstmarginal.  

 

Inom Handelsbanken används inte prognoser alls. Istället använder Handelsbanken 

verksamhetsplan som görs årsvis. Verksamhetsplanen sätts i november och handlar om 

vad som behöver fokuseras på under året. Lokala kontor gör precis som Ahlsell lokala 

bedömningar. Frihet inom den lokala bedömningen kan bero på företagens 

decentraliserade struktur och att ledningarna i bägge företagen inte lägger sig i styrningen 

i de lokala butikerna så länge det går bra för dem. Planeringen inom Handelsbanken följer 

Costellos (2011) beskrivning att förstå risker, skapa incitament och samla information. 

Även om Costello (2011) hävdar att planering är starkt kopplat till budgeten kan 

planeringen även användas utan budget. Budgeten kan ersättas av benchmarking 

tillsammans med komplement som nyckeltal och målstyrning och skapa samma effekt 
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som budgeten har. Rullande prognoser är något som inte använts inom Handelsbanken 

men långsiktigheten inom Handelsbanken påminner om aspekter från rullande prognoser. 

 

5.6 Nyckeltal 

Koncernkontrollchefen beskriver att K/I- talet är det nyckeltal som följs på kontorsnivå 

och på regionnivå följs räntabilitet på eget kapital. Med detta har Handelsbanken i 

enlighet med Anthony et. al (2014) lyckats anpassa nyckeltalen så att de stämmer överens 

med vad varje nivå har kontroll över och kan påverka. Ahlsell mäter övergripande för 

verksamheten det finansiella nyckeltalet EBITA-marginal medan det i butikerna används 

bruttovinst och försäljning som indikatorer. 

 

Kontorschefen i Alvesta menar på att Handelsbanken utgår från något som de kallar mål 

och medel.  Det finns ett mål och två medel. Målet är räntabilitet på eget kapital och 

medlen är kundnöjdhet och lägre kostnader. Detta är i linje med Anthony et. al (2014) 

som menar att använda få nyckeltal som är de mest relevanta för organisationen är typiskt 

för budgetlösa företag. K/I-talet liknar det Paramenter beskriver som ett KRI-tal (Key 

Result Indicator) och som ger styrelsen en summering av hur organisationen eller 

företaget presterar som helhet inom den finansiella ramen. I Handelsbankens fall kan man 

se resultaten även på enskild kontorsnivå. Kundnöjdheten som mäts genom Svenskt 

Kvalitetsindex (SKI) kan ses som ett KPI-tal (Key Performance Indicator). SKI visar 

ledningen i ett företag hur organisationen eller företaget presterar på deras kritiska icke 

finansiella faktorer som kundnöjdhet. Kontorscheferna menar vidare på att de själva kan 

sätta upp både finansiella och icke finansiella nyckeltal som det egna kontoret ska ha 

kontroll på. Ahlsell har sitt icke finansiella nyckeltal i att vara branschledande i hållbarhet 

och innovation.  

 

5.7 Uppföljning 

Tutcher (1994) anser att benchmarking kan bli framgångsrikt om det anammas i hela 

företaget och används vid verksamhetsplanering, årliga mål och uppföljning. Uppföljning 

har anammats inom Handelsbanken och kontorscheferna inom Handelsbanken följs upp 

månadsvis på samtliga prestationer och nyckeltal. Kontorscheferna ansåg att eftersom att 

det är lätt att kolla upp hur det går när det kommer till K/I-talet och kundnöjdheten är 

uppföljningen omfattande. Enligt Camp (1993) ska man jämföra sitt resultat med de mål 

företaget har satt upp. Camp anser att vid uppföljning inom benchmarking ska 
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organisationen använda sig av ett fåtal mätvärden som har påverkan på företagets 

framgångar. Värdena bör också följas upp med jämna mellanrum. I Handelsbanken är det 

framförallt K/I-talet och kundnöjdheten som mäts, det här är också i enlighet med Camp 

(1993) och Anthony (2014). Camp anser att intäkter och kostnader (K/I-tal) är ett lämpligt 

tal att följa upp för benchmarkingssyftet. Anthony trycker på att man inte enbart kan ha 

finansiella nyckeltal och det är där kundnöjdheten spelar stor roll. Utöver detta tillkommer 

det externa rapporter kvartals- samt årsvis. Hjulet som används inom Handelsbanken styr 

i stort sett när uppföljningen sker. Rörelsecheferna har hand om uppföljningen med de 

lokala kontoren. Utifrån detta får de ett mer helhetsperspektiv när de har möten med de 

olika kontorscheferna och kan på så sätt också få helhetstänket hos de lokala kontoren.  

 

Ahlsells butikschefer gör dagligen bruttovinst- och försäljningsuppföljningar samt på 

månadsbasis rapporter även till regionchefen. Samt rapporteras även allt månadsvis till 

regionchefen som går följer upp med butikscheferna. Finns godtyckliga anledningar till 

avvikelser sätts en deadline över de mål som ännu inte uppnåtts och följs upp via nästa 

uppföljning. Ahlsell har som motto att varje månad är lika viktig och kan på så sätt sätta 

in åtgärder när det behövs, istället för att vänta tills årets slut. Ekonomichefen i Ahlsell 

nämnde att först vid tre månaders avvikelser kommer åtgärder att sättas in. Ahlsell 

använder sig också av få nyckeltal och mätvärden i enlighet med Camp (1993) och 

Anthony (2014) där Ahlsell framförallt mäter bruttovinst samt, resultatprocent, 

kostnadsprocent, branschens nöjdaste kunder och hög tillväxt som är hållbar. 

 

5.8 Incitament 

Benchmarking är enligt ekonomichefen något som ska inspirera och sporra vilket 

stämmer överens med den teoretiska definitionen av benchmarking. Ett incitament ska 

motivera och inspirera de anställda att göra ett bättre jobb vilket även är ett syfte med 

benchmarking (Camp,1993). Inom Handelsbanken används Oktogonen som ett 

belöningssystem då inga bonusar ges ut. Har Handelsbanken en högre lönsamhet än 

konkurrenterna sätts en del av vinsten in i Oktogonen som alla anställda får en del av. 

Denna delen hämtas senare ut när de anställda går i pension. Oktogonen motiverar 

anställda att prestera bra och att samarbeta inom företaget för en ökad lönsamhet. 

Oktogonen är därav ett incitament för att använda sig av intern benchmarking. Vid 

samarbeten kan kontor tillsammans hitta förbättringar och därav öka lönsamheten och få 

en högre avsättning till Oktogonen. Incitamentet är djupt rotat i Handelsbankens 
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företagskultur där anställda enligt kontorscheferna i både Alvesta och Växjö är måna om 

att reducera kostnader. Förslagsvis används inga engångskoppar på kontoret eller när ett 

papper är använt vänder man på det för att skriva på baksidan. Det finns dock en risk att 

sparandet går till överdrift och ett kontor snålar för mycket för att kunna öka lönsamheten.  

 

Inom Ahlsell används istället för bonusar, interna tävlingar som kampanjer och 

Ahlsvenskan. Ahlsvenskan är en gala för alla butikschefer där de som haft högst 

omsättning och sålt flest varor av Ahlsells eget märke. Det finns även prestationsbonusar 

som är anpassade för att många enkelt ska kunna nå dem enligt butikschefen i Växjö. 

Dessa exempel kan ses som incitament till att prestera bättre. Vi anser att tävlingarna är 

mer till för att inspirera den lokala butiken att prestera bättre än att lära av varandra. 

Ahlsells har incitament som är mindre fokuserade på ett ökat samarbete och en ökad 

teamkänsla än Handelsbanken och mer fokus på en ökad försäljning inom sina lokala 

butiker. En anledning till att alla butiker inom Ahlsell inte använder sig av benchmarking 

kan vara att rivalitet mellan butikerna kan skapas vilket minskar chansen till interna 

samarbeten (Southard och Parente, 2007).  

 

5.9 Intern benchmarking 

Southard och Parente (2007) beskriver vissa krav som ställs för att kunna dra nytta av 

benchmarking. En del av kraven är att företag behöver enheter inom ett företag som har 

liknande processer och tekniker. Kontoren i Handelsbanken arbetar alla på liknande sätt 

och med liknande produkter, något som underlättar jämförelser. Handelsbanken går ett 

steg längre för att göra jämförelsen mer homogen genom att anpassa storleken på de olika 

kontoren i jämförelsen. Detta görs genom att lägga antalet anställda på ett kontor, den av 

Handelsbanken kallade disponibelstyrkan, som grund i jämförelsen. Ahlsell har i kontrast 

till detta, enligt butikscheferna inte anpassat sin benchmarking för en enklare jämförelse. 

De menar istället att det är viktigt att jämföra sin verksamhet med butiker som har 

liknande förutsättningar exempelvis butiker som ligger geografiskt nära.  

 

Kravet på prestationsmätningar uppfyller både Handelsbanken och Ahlsell genom 

nyckeltalen. Dessa innefattar K/I-talet och SKI för Handelsbanken där resultat och 

kundnöjdhet kan jämföras mellan kontoren. Ahlsell använder bruttovinst samt omsättning 

när de jämför sina butiker. Jämförelser med hjälp av nyckeltalen leder till identifiering av 

skillnader i kontorens och butikernas resultat och en möjlighet till att överföra lyckade 
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tillvägagångssätt, vilket uppfyller Southard och Parentes (2007) krav för benchmarking. 

Även om möjligheterna finns för att kunna överföra arbetsmetoder mellan kontoren har 

vi inte kunnat utläsa att metoderna i varken Handelsbanken eller Ahlsell överförts från ett 

kontor/butik till ett annat, något som går i linje med Hyland och Beckett (2002) teori om 

att företag fokuserar på att samla in och att överföra data än att ta vara på kunskapen på 

ett värdefullt sätt.  

 

Koncerncontrollern menar, i kontrast till ovanstående resonemang, på att det finns stor 

transparens i resultaten för de olika kontoren. Denna transparens medför en kultur som 

understödjer samarbete och hjälp mellan kontoren. Synen stämmer överens med Karlöf 

och Lövingssons (2005) beskrivning av benchlearning som innebär att benchmarking är 

ett sätt att ta till vara på framgångsrika arbetsmetoder inom organisationen. Kontoren 

utbyter erfarenheter genom att titta på föredömen inom verksamheten och ta efter de 

kontor som fungerat bättre inom specifika områden. Genom att ha detta utbyte kan 

kunskap flöda och tas tillvara på inom Handelsbanken istället för att gå outnyttjad. 

Ahlsells butikschef i Norrtälje beskriver att personal skickas ut inom organisationen ett 

par gånger om året för att lära sig av specialister inom företaget. Både Ahlsell och 

Handelsbankens syn på benchmarking uppfyller därmed ett av Tutchers (1994) syften 

genom att ställa upp ett ramverk för processförbättringar inom företaget. Handelsbankens 

kontorschef i Växjö bekräftar Tutchers (1994) och Camps (1993) teorier om syften då de 

anser att kontoren blir motiverade av benchmarking och att styrsättet löser svårigheter 

som skulle uppstå med att endast jämföra med det egna kontoret. Ekonomichefen för 

Ahlsell anser också att benchmarking sporrar butikerna till att göra en bättre prestation. 

Lärande inom Handelsbankens organisation uppfylls dels i det kompetensutbyte som 

uppstår vid kontorschefsträffar och dels genom att kontoren varje månad delar notiser om 

vad man har lyckats med i verksamheten. Det har därmed i enlighet med Camp (1993) 

utformats fungerande rutiner för att lösa problem inom enheten.  

 

Tutcher (1994) anser att det behövs ett antal verktyg för att intern benchmarking ska bli 

framgångsrikt. Tutcher trycker på informationsinsamlingen samt att det måste göras 

tillgängligt till de anställda. Både Handelsbanken och Ahlsells informationssystem 

bygger på att alla resultatansvariga chefer, på olika nivåer, ständigt har tillgång till 

uppdaterad information över butiker respektive kontor. Detta gör att det är lätt att göra 

jämförelser när de använder sig av samma nyckeltal samt kunna sprida vidare kunskap 
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om de bästa strategierna till olika delar i företaget i enlighet med Kozak (2003). Detta 

system går även att koppla till Atkinsons et alt (2012) fem steg för en fungerande 

benchmarking. Informationsinsamlingen enligt Atkinson et alt kan ske genom databaser, 

indirekta insamlingar eller samarbete vilket dessa databaser gör. Utifrån dessa kan de 

resultatansvariga när som göra uppföljningar, dagligen alternativ månadsvis och enkelt 

jämföra olika enheter med varandra.  

 

Bägge företagen lägger ett stort fokus på benchmarking och på lokal nivå används det 

dagligen. Synen på hur benchmarking fungerar mellan nivåerna är något som skiljer sig 

mellan bolagen. Inom Handelsbanken fick vi intrycket av att de har en genomsyrad syn 

på benchmarking och hur det ser ut. Vad koncerncontrollern inom Handelsbanken 

berättade om benchmarking bekräftades samtidigt av både kontorscheferna. Synen på 

intern benchmarking inom Ahlsell skiljde sig mer än vad Handelsbankens syn gjorde. 

Ekonomichefens och butikschefen i Norrtäljes syn på intern benchmarking påminner om 

varandra medan butikschefen i Växjö bild är helt annorlunda. Butiken i Växjö har ännu 

inte använt sig av benchmarking. Butikschefen i Växjös har en annan uppfattning att 

benchmarking endast kan göras om de är liknande butiker och ligger geografiskt nära. 

Anledningar till varför det skiljer sig mellan butikscheferna inom Ahlsell kan bero på hur 

länge de varit anställda. Både ekonomichefen och butikschefen i Norrtälje har sedan över 

tio år tillbaka jobbat budgetlöst medan butikschefen i Växjö endast jobbat på Ahlsell i 

fem år. Butikschefen i Växjö hävdar även att det tar tid att skapa rutiner och kultur. Enligt 

Tutcher (1994) behövs en stark företagskultur för att benchmarking ska fungera. När 

butikschefen började på Ahlsell behövde han bygga upp butiken från grunden vilket gör 

att det inte fanns någon tydlig företagskultur. Butikschefen övergick även från budget till 

budgetlös samt från en centraliserad till en mer decentraliserad struktur vilket kan ha 

påverkat varför ingen benchmarking har ägt rum ännu. Butikschefen i Växjö säger även 

att de ska precis börja med benchmarking och därmed är de inte lika långt gångna i 

processen som butiken i Norrtälje. 

 

Southard och Parente nämner ett problem i benchmarking då det kan vara svårt att veta 

vad som är så kallad “best practice”. En tydlig struktur för att lösa problemet är svårt att 

identifiera hos Handelsbanken. Lösningen finns däremot i de rörelsechefer som fungerar 

som ett bollplank till kontoren. Rörelsecheferna har översikt samt insyn över kontoren i 

sin region och kan på så sätt ge tips om hur andra kontor har gjort när det kommer till 
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exempel till en viss typ av kundärende. En liknande roll finns hos Ahlsell med 

beteckningen regionchef.  

 

5.10 Extern benchmarking 

Synen på användandet av extern benchmarking skiljde sig mellan företagen. 

Respondenterna vid Handelsbanken var alla överens om att extern benchmarking inte 

används i en större utsträckning utan att fokus ligger på intern benchmarking inom 

regionen. Extern benchmarking kan dock göras av regionbankerna men de tillfrågade 

kontorscheferna är överens om att extern benchmarking inte görs på kontorsnivå. Extern 

benchmarking är möjlig men svårigheterna kring att hitta samarbetspartners som är villiga 

att dela med sig intern information kan vara stora (Basu, 2009). För Handelsbanken är det 

även svårt att utforma en funktionell benchmarking där deras produkter kan mätas i 

kvalité utan endast genom att jämföra kundnöjdhet med företag utanför bankbranschen. 

Det är därför lättare att endast använda sig av intern benchmarking då det finns en stor 

mängd kontor att jämföra sig med.  

 

Intervjuerna med Ahlsell gav olika uppfattningar om hur benchmarking användes. 

Ekonomichefen ansåg att extern benchmarking endast används på huvudkontorsnivå och 

då delas företag in i fem delar (sina branscher). Butikschefen i Norrtälje hävdar att han 

använder extern benchmarking till sin butik till exempel när de jämför sig med företag 

inom byggbranschen. Detta kan bero på det som butikschefen i Norrtälje säger, att Ahlsell 

är ett unikt bolag med få konkurrenter som täcker alla Ahlsells produktområden. Det finns 

konkurrenter inom till exempel järnhandeln, men få som täcker samtliga Ahlsells 

områden som innefattar; VVS, järn- och bygghandeln. Genom att dela in bolaget i 

avdelningar tillämpas Atkinson et alt (2012) andra steg inom benchmarking där team sätts 

samman i syfte att jämföra enheter. Inom branschdelarna jämför Ahlsell genom 

konkurrensinriktad benchmarking och jämförs inom en bransch.  

 

Butikschefen i Norrtälje hävdar dock att han använder sig av extern benchmarking 

dagligen. Den externa benchmarkingen som använts är både funktionell och 

konkurrensinriktad benchmarking (Basu, 2009). Förslagsvis har benchmarking använts 

när butikschefen handlat på ICA och ser framgångsrika koncept. Benchmarking har även 

använts när tex segment inom Ahlselbutiken behöver stärkas.  
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6 Slutsats  

I detta avsnitt presenteras uppsatsens slutsatser. Först besvaras den första frågeställning 

och sedan den andra. Vidare presenteras ett reflektions- och kritikavsnitt där vi 

reflekterar över studiens tillvägagångssätt. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om 

förslag till framtida studier. 

 

6.1 Hur ersätter benchmarking budgetens syften i teorin? 

Enligt teorin kan benchmarking ersätta alla budgetens syften utom två. Dessa två syften, 

planering och resursallokering, kan ersättas genom att använda komplementet rullande 

prognoser. Benchmarking kan av denna anledning inte ersätta budget helt utan är i behov 

av komplement för att utgöra ett komplett substitut. Planering är en viktig del för att kunna 

utföra benchmarking, men ingår inte i utförandet och behöver därför kompletteras. En 

slutsats drogs även om att benchmarking kan använda sig av andra komplement som 

målstyrning och balanserat styrkort för att skapa ett mer komplett substitut till 

budgetstyrning. Dessa komplement täcker in samma syften som benchmarking redan 

gjort, men kan stötta benchmarking och täcka en större del, genom att skapa ytterligare 

incitament eller generera ökad medvetenhet. Benchmarking som koncept använder sig 

även av verktyg som nyckeltal för jämförelse, kontinuerlig uppföljning, transparent 

kommunikation för att kunna göra jämförelser samt en plan över vad som ska jämföras 

och hur det ska jämföras. Bortsett från dessa verktyg som krävs för en fungerande 

benchmarking dras slutsatsen att benchmarking kan direkt och indirekt ersätta budgetens 

syften.  

 

För att säkerställa den teoretiska jämförelsen har vi även gjort en analytisk generalisering 

av den empiriska data som samlats in. Samtliga syften som benchmarking ersätter kan 

kopplas till information som samlats in från Handelsbanken och till stora delar också 

Ahlsell. Exempelvis kan en analytisk generalisering göras av informationen att Ahlsell 

och Handelsbanken var överens om att benchmarking kan ses som ett incitamentsystem 

och motivation för de anställda. Inom bägge företagen görs även listor som kontinuerligt 

följs upp där alla butiker/kontor kan se hur de ligger till. Denna lista är ett verktyg inom 

benchmarking där kontor eller butiker kan få tag på information om kontor/butiker som 

presterar bättre än dem själva och efter detta sätta upp ett benchmarking-samarbete. Detta 

verktyg ökar även medvetenhet och motivation då butiker och kontor själva kan jämföra 
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sig, något som påtalats av respondenter från båda företagen. I studien framgick även att 

företagen har olika metoder för att öka motivationen exempelvis, prestationsbonus, gala, 

tävlingar eller som nämnts tidigare listan över alla kontor/butiker. En analytisk 

generalisering kan göras då företag som använder sig av benchmarking utnyttjar företaget 

det som ett sätt att motivera sina anställda.  

 

Enligt teorin kan benchmarking anses ersätta budgetens syften kommunikation och 

samordning. I praktiken har både Ahlsell och Handelsbanken en öppen kommunikation 

med andra enheter samt en samordning där alla butiks-/kontorschefer träffas. En 

generalisering kan därav dras från att budgeten inte behövs för att skapa en öppen 

kommunikation med andra enheter och samordna möten med andra chefer inom 

verksamheten.  

 

Målsättning som också är ett av budgetens syften, används inom bägge företagen och är 

något som båda företagen arbetar med. Båda företag är budgetlösa och eftersom de 

använder sig av målstyrning kan detta därmed anses fungera även utan budget. Det sista 

syftet som ersätts av benchmarking som kan tydligt ses i praktiken inom bägge företagen 

är ansvarsfördelning. I båda företagen finns det resultatansvariga, (butikschefer, 

regionchefer och ekonomichef för Ahlsell och kontorschefer, rörelsechefer, 

ekonomiansvarig för Handelsbanken), där det är tydligt vilket ansvar de har och för vilka 

avvikelser de ansvarar för. Benchmarking kan därmed anses ersätta ansvarsfördelningen. 

Dimensioneringen är ett syfte som studien endast kunnat urskilja inom Handelsbanken. 

Företaget använder en internprissättning där kontoren själva kan välja vilka tjänster de 

ska erbjuda. Därmed kan de följa efterfrågan av vad som behövs i den regionen. De kan 

även göra samarbeten mellan kontor vid behov. Någon liknande funktion har inte hittats 

inom Ahlsell i den empiriska insamling som gjorts. Även om budgetens syften, planering 

och resursallokering, inte ersätts av benchmarking kunde dessa hittas i både Ahlsell och 

Handelsbanken genom rullande prognoser. Inom Ahlsell framkom det tydligt att rullande 

prognoser används medan Handelsbanken sätter upp verksamhetsplaner för att uppfylla 

planering och resursallokering som syften. De bekräftar därmed att benchmarking 

behöver komplement för att ersätta budgeten som styrverktyg.  
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6.2 Hur arbetar Handelsbanken och Ahlsell med intern benchmarking 

på olika nivåer för att nå sina uppsatta mål?  

På lokal nivå används en mindre avancerad benchmarking än på toppnivå där fler faktorer 

jämförs. Vi anser att vår studie inte stämmer överens med Littlefields (2012) påstående 

om att benchmarking ofta görs för generellt eller på en för central nivå i företagen. 

Benchmarking inom de två företagen som studeras gör små och ständiga jämförelser med 

andra enheter. En koppling kan göras till Atkinsons et alt (2012) fem steg för 

benchmarking, vilket kan göra Littlefields observation mer trovärdigt. I och med att 

företagen på kontors- eller butiksnivå inte använder sig av samtliga steg anser vi att 

Littlefields påstående inte kan generaliseras.  

 

I Handelsbanken genomsyrar företagskulturen med ett mål och två medel. Att tänka 

sparsamt finns på både huvudkontoret som på de lokala kontoren. Öppenheten och 

integrationen som enligt Tutcher (1994) är ett av de viktiga verktygen för en framgångsrik 

benchmarking har anammats inom Handelsbanken. Kontorscheferna kan vid behov av 

hjälp fråga andra kontor och även gå till de högre nivåerna inom företaget för att få svar 

på sina frågor. För att nå sina uppsatta mål på kontorsnivå jobbar framförallt 

Handelsbanken med sina två nyckeltal K/I-tal och kundnöjdhet. Dessa två tal är också de 

man gör intern benchmarking på och som används för att se hur andra kontor förhåller 

sig till det egna kontoret. Talen jämförs i en intern tabell. Det övergripande målet är att 

vara mer lönsam än sina konkurrenter mätt på räntabilitet på eget kapital. Ledningen 

fokuserar på lägre kostnader istället för att använda sig av ett K/I-tal då de anser att 

nyckeltalen kommer att leda till att de lokala kontoren uppnår lägre kostnader. Toppnivån 

försöker se till att implementeringen av den interna benchmarkingen går rätt till på de 

lokala kontoren. Toppnivån inom Handelsbanken anser att det finns en kultur av att 

samarbeta och hjälpa varandra mellan kontoren. Om det är ett kontor som gör sämre ifrån 

sig till exempel, i ett specifikt område som ett annat kontor presterar bättre inom, kan 

dessa hjälpa varandra. Detta var dock något vi inte kunde urskilja hos de lokala kontoren. 

De lokala kontoren upplever att de kan få hjälp från varandra. Vi fann dock inget konkret 

exempel som visar att ett kontor har implementerat ett koncept som använts av ett annat 

kontor.  

 

Svaren vi erhållit från respondenterna från Handelsbanken kändes väntade då de gick 

ifrån budget för 40 år sedan. Intervjuerna med Ahlsell gav oss lite olika uppfattningar om 
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både hur det är att jobba budgetlöst samt att hur företag jobbar med benchmarking. 

Huvudkontorets vision av benchmarking är att den ska vara tydlig, enkel och sporrande. 

Vidare görs extern benchmarking enligt ekonomichefen enbart på hög nivå och inte på 

butiksnivå. Synen på intern och extern benchmarking var inte densamma när det kom till 

butikscheferna. Den förste använder sig frekvent av extern benchmarking då han ofta 

jämförde sig med andra företag. Den andra butikschefen ansåg att intern benchmarking 

inte hade implementerats i verksamheten men att han skulle ta upp det inom en snar 

framtid.  

 

Ahlsell jobbar annorlunda jämfört med Handelsbanken då de använder sig av fler 

tävlingar och prestationsbonus. Båda butikscheferna jobbar med nyckeltal som är 

finansiella och icke finansiella. Finansiella nyckeltal är främst bruttovinst, resultat- och 

kostnadsprocent. De icke finansiella är att ha de nöjdaste kunderna samt att vara 

branschledande inom hållbarhet och innovation. Inom Ahlsell finns det en lista över hur 

det går för alla Ahlsellbutiker inom Sverige. Dessa listor uppdateras kontinuerligt och kan 

ses som ett verktyg i benchmarking. En av respondenterna använde denna lista för att se 

vilka butiker som är extra duktiga inom ett specifikt område. Butikerna kan med denna 

information skicka personal till denna butik för att lära och på så sätt sprida kunskap 

vidare. Enligt ekonomichefen gör listan att varje butik vill vara bäst och bidrar till att 

Ahlsell uppnår sina mål. 

 

Det vi har sett är att benchmarking är ett viktigt verktyg för företag som valt att gå ifrån 

budgeten. Handelsbanken och Ahlsell har stor nytta av sin interna benchmarking, både 

som incitament och som styrsätt. Att använda benchmarking när man som företag är 

decentraliserat är en framgång då företaget får ett sätt att kunna kommunicera med enheter 

inom företaget samt att enheterna tillsammans kan sporra varandra. Vi har kommit fram 

till att benchmarking till stor del kan ersätta budgeten och att dess utseende kan variera. 

Företag behöver komplementera benchmarking med planering och resursallokering för 

att ersätta budgeten. Skillnader mellan toppnivå och lokal nivå framkom tydligt inom 

Ahlsell men var mindre markant inom Handelsbanken. Benchmarking på toppnivå ansåg 

vi hade mer koppling till den teoretiska definitionen och var mer formell än den var på 

lokal nivå. Benchmarking är dock någonting som inte uteslutande återfinns på en nivå 

utan är något som genomsyrar hela företagen och är ofta en fundamental anledning till att 

företagen är framgångsrika.  
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Avslutningsvis anser vi att vårt resultat kring benchmarking troligen kan appliceras i 

andra företag och branscher. Resultatet är inte specifik för en bransch eller ett specifikt 

företag utan vi anser att informationen med stor sannolikhet kan generaliseras till andra 

budgetlösa företag som använder sig av benchmarking. Vi grundar detta på att vi har sett 

att det finns liknelser mellan två olika företag i två olika branscher. Vi anser också att det 

troligen skulle fungera på liknande sätt om fler företag skulle välja att överge budgeten 

för att fokusera på benchmarking. Vår förhoppning är att företag i framtiden som funderar 

på att överge budgeten, med vår studie som underlag, kan göra en framgångsrik övergång. 

Framtida företag kan med hjälp av denna studie även se vilka komplement som behövs 

för att kunna ersätta budgeten helt.  

 

6.3 Reflektioner och kritik 

Vi anser att det är viktigt att reflektera över och vara kritisk till de tillvägagångssätt som 

valts i vår studie. I detta avsnitt presenteras därför några aspekter som vi har reflekterat 

över för att kunna se studien ur en objektiv betraktningsvinkel. Inledningsvis anser vi att 

fler respondenter troligen hade givit studien ett djupare resonemang och ett starkare 

empiriskt avsnitt. Något som ytterligare sannolikt hade styrkt den empiriska omfattningen 

hade varit att utföra personliga intervjuer istället för telefonintervjuer. Detta då vi 

konstaterade att vi ofta fick ut mer av intervjuerna då dessa utfördes i fysiskt möte med 

respondenten. Ett ytterligare tillvägagångssätt hade kunnat vara att lägga till ett mer 

jämlikt företag vilket hade styrkt vår jämförelse. Respondenterna från Handelsbanken var 

mer insatta i ekonomiska termer än respondenterna från Ahlsell vilket skapade en obalans 

mellan företagen i det empiriska avsnittet. Skulle två företag inom samma bransch ha 

använts hade tydligare jämförelser troligen kunnat göras mellan företagen.  

 

Vi hade svårt att få fram nackdelar med benchmarking vilket kan ha påverkat studiens 

resultat. Detta berodde på att även om utrymme och möjlighet gavs framkom inte 

nackdelar i företagets styrsätt. En friare och mer detaljerad diskussion om negativa 

aspekter hade möjligen kunnat uppnås ifall intervjuerna inte hade spelats in. Vi anser 

dock inte att inspelningen påverkade respondenterna i nämnvärd utsträckning. Trots 

bristen på negativa aspekter av benchmarking anser vi att en rättvis sammanställning av 

respondenternas bild har uppnåtts.  
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6.4 Framtida studier 

Benchmarking och framförallt intern benchmarking är områden som behöver fortsatt 

forskning. Det hade varit intressant att i vidare studier jämföra ett budgetlöst företag som 

använder sig av benchmarking med ett budgetstyrt företag inom samma bransch för att få 

en tydligare bild av hur benchmarking ersätter budgeten. Vidare forskning kan även 

inkludera fler företag samt fler respondenter i varje företag för att skapa en ännu bättre 

generalisering. Det kan även vara intressant att utforma en praktisk benchmarking-modell 

för hur benchmarking kan implementerars där butikschefer eller kontorschefer själva 

enkelt ska kunna använda sig av intern benchmarking. Det hade också varit intressant att 

studera för- och nackdelar inom benchmarking i praktiken då vi kände att detta saknades 

i vår studie. 



  
 

70 
 

Referenser 
Ahlsell (2017) Årsredovisning 2016. Ahlsell AB 

 

Anthony och Goviandrajan, (2014) Management Control System. McGraw Hill Higher 

Education 

 

Atkinson, A, Kaplan, R, Matsumura, E, Young, S (2012) Management Accounting - 

Information for decision making and strategy execution. 6e uppl. Pearson 

 

Ax, C., Johansson, C. och Kullvén, H. (2015). Den nya ekonomistyrningen. 5e uppl. 
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Bilagor  

Intervjuguide 1 - Toppnivå 

Allmänt: 

• Kan du berätta lite kort om din bakgrund.  

• Vilken fördel ser ni med att arbeta med en budgetlös styrning? 

• Hur ser ni på skillnaden mellan budget och er styrning? 

Planering: 

• Vad för sorts planering sköter du och ska den godkännas av ledningen? 

• Inom vilket tidsperspektiv arbetar ni med planering? 

• Hur långsiktiga planer har Handelsbanken/Ahlsell?  

Prognos: 

• Vilka sitter med och gör prognosen?  

• Hur ofta mäter ni prognoser? 

• Vad för typ av underlag används vid prognoser? 

• Använder ni er av prestationsmått? på vilket sätt i så fall? 

Målsättning 

• Hur styr ni er verksamhet? 

• Hur arbetar ni med målstyrningen?  

• Berätta hur sätter ni upp mål? 

• Är både högre och lägre nivåer representerade vid målsättning?  

• Hur mycket frihet har lokalkontoren vid egen målsättning?  

• Vad använder ni er för underlag vid målsättning? Historiska utfall? 

• Upplever de anställda målen som rättvisa?  

Prestationsmått 

• Använder ni er av prestationsmått? på vilket sätt i så fall? 

• Hur kommer man fram till vilka mål? 

• Har ni några speciella KPI (Key Performance Indicators) som ni använder er av?  

• Har ni några speciella KRI (Key Resultat Indicators) som ni använder er av? 

Styrprocess: 

• Vilka strategier arbetar ni med för att nå målen?  

• Hur fungerar arbetet med rapportering samt uppföljning av målen? 

• Arbetar ni med jämförelser internt eller mot andra företag? 

Uppföljning/Benchmarking 

• Kan du berätta lite om uppföljningen av målen? Är det något som endast sker 

från huvudkontoret eller vad för uppföljning sker på de lägre nivåerna?  

• Hur ofta görs uppföljningar?  

• Vem följer upp?  

• Hur ser benchmarking ut på olika nivåer? 

• Hur vet ni att bra prestationer genomförts? 

• Vad anser ni vara en bra prestation? 

• Har ni sett att någon skillnad mellan era mål och det verkliga utfallet? Vilka? 

• Vad händer om avvikelser sker? Vem är ansvarig för avvikelser? Vem är då 

ansvarig för att uppmärksamma avvikelser? 

• Vad händer om mål inte nås? 

• Vad finns det för incitament att vara det bästa kontoret? 

 

Avslutningsvis vill vi fråga om ni har något material ni skulle kunna bidra med? 

Uppsatsen kommer att läggas upp under juni månad på uppsatsdatabasen, DiVA. Vi 

kommer även skicka en kopia till dig. Vi undrar om vi får använda ert namn samt 

position i vår uppsats? 



  
 

II 

Intervjuguide 2  -  Lokal nivå 

Allmänt 

• Kan du berätta lite kort om din bakgrund. 

• Vilken fördel ser ni med att arbeta med en budgetlös styrning? Märker ni av 

detta på en lokal nivå?  

• Hur ser du på skillnaden mellan budget och er styrning? 

Planering/prognoser  

• Vad för sorts planering sköter du och ska den godkännas av ledningen? 

• Inom vilket tidsperspektiv arbetar ni med planering? 

• Gör ni prognoser? På vilket sätt gör ni dessa?  

Målsättning 

• Hur sätter ni upp mål?  

• Hur mycket frihet har butikerna vid egen målsättning?  

• Vad är er definition av frihet? På vilket sätt anser du att ni har frihet? 

• Vad använder ni er för underlag vid målsättning? Historiska utfall 

• Upplever de anställda målen som rättvisa? 

Prestationsmått 

• Använder ni er av lokala prestationsmått?  

• Har ni några speciella KPI (Key Performance Indicators) som ni använder er av? 

• Har ni några speciella KRI (Key Resultat Indicators) som ni använder er av? 

Styrprocess 

• Vilka strategier arbetar ni med för att nå målen? 

• Hur fungerar arbetet med rapportering samt uppföljning av målen? 

• Arbetar ni med jämförelser internt eller mot andra företag? 

Styrverktyg 

• Vilka styrverktyg använder ni? 

• Sätts dessa av ledningen?  

• Hur stor frihet anser ni som en butik ha? 

Benchmarking  

• Hur anser ni benchmarking fungerar?  

• Hur ofta görs jämförelser mot andra kontor?  

• Hur arbetar ni lokalt med benchmarking? Alla kontor? Butiker/kontor utanför 

Sverige? 

• Använder ni er av extern benchmarking eller endast intern benchmarking? 

• Vilka fördelar anser ni att benchmarking ger?  

• Anser ni att benchmarking fungerar som incitament?  

• Går det att implementera framgångsrika koncept från en enhet till en annan?  

• Kör ni många olika tävlingar inom Ahlsell/Handelsbanken? 

Uppföljning 

• Hur följer ni upp era resultat från benchmarking-analyser?  

• Hur ofta görs uppföljningar? 

• Vem följer upp?  

• Vad anser ni vara en bra prestation? 

• Vad händer om avvikelser sker? 

• Vem är ansvarig för avvikelser? 

• Vem är ansvarig för att uppmärksamma avvikelser?  

 

Avslutningsvis vill vi fråga om ni har något material ni skulle kunna bidra med? 

Uppsatsen kommer att läggas upp under juni månad på uppsatsdatabasen, DiVA. Vi 

kommer även skicka en kopia till dig. Vi undrar om vi får använda ert namn samt 

position i vår uppsats? 


