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Problembakgrund och problemdiskussion: Den traditionella budgeten har länge varit 

en självklar komponent i företags ekonomistyrning men i samband med nya 

marknadsförhållanden och marknadsfluktuationer kritiseras budgeten. Den främsta 

kritiken som riktas mot budgeten är att den är ineffektiv, arbetskrävande och 

svårhanterlig. I samband med detta har en utveckling skett av budgetlös styrning, vilken 

är flexibel och anpassningsbar efter förändringar. I och med det gap som finns i 

litteraturen, avseende praktiska fall inom budgetlös styrning, anses det väsentligt att 

studera de verktyg som appliceras. 

 

Syfte: Uppsatsen syftar till att förstå orsaker till varför företag väljer att styra budgetlöst 

och hur styrningen bidrar till en mer fördelaktig verksamhet. Syftet är även att 

konkretisera förståelsen avseende hur företag i praktiken uppfyller traditionella 

användningsområden. Fokus finns vid planering, samordning och kontroll då dessa är 

centrala i företags ekonomistyrning.  

 

Metod: För att besvara uppsatsens problemformuleringar har en fallstudie tillämpats på 

ett företag som styr utan budget. Semistrukturerade intervjuer med öppen karaktär har 

varit aktuella för att skapa en djupgående förståelse. Dessa har hållits med nyckelpersoner 

vid olika befattningar för att bredda aspekterna.  
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Slutsats: Företag väljer att implementera en budgetlös styrning för att erhålla ett mer 

levande verktyg som anpassas efter marknaden. Vid en budgetlös styrning anses en 

decentraliserad organisationsstruktur vara av stor relevans för ett flexibelt och realistiskt 

arbetssätt. Rullande prognoser är det verktyg som är av störst betydelse för planering 

eftersom det är av kontinuerlig och anpassningsbar karaktär. Som komplement tillämpas 

balanserat styrkort och nyckeltal av finansiella och icke-finansiella drag för att uppnå en 

gemensam målsättning samt värdeskapande. Dessa verktyg, tillsammans med intern 

benchmarking, används även för kontroll av företags prestationer. I och med löpande 

uppföljningar möjliggörs en eliminering av gapet mellan målsättning och utfall, eftersom 

eventuella åtgärder uppmärksammas under processens gång. Detta uppfylls genom att 

konstant göra interna jämförelser av resultat, utmaningar och förbättringar. Ytterligare en 

utgångspunkt för att budgetlös styrning ska vara möjlig är att de självstyrande enheterna 

har inflytande över arbetets förutsättningar och att samtliga anställda eftersträvar 

målkongruens. Detta skapar motivation för att bidra till effektivitet, innovation samt 

förbättringar.  

 

Nyckelord: Budgetlös styrning, Implementering, Planering, Samordning, Kontroll, 

Decentralisering 
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Abstract  
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Title: Beyond Budgeting - A field study to analyze methods and approaches  

Authors: Sofie Nilsson, Lisa Rydhage och Malin Jönsson 

Examiner: Elin Funck  

Advisor: Lise-Lotte Kans  

 

Background and problem: The traditional budget has for long been a significant part of 

company’s management accounting, but has lately been criticized considering current 

conditions and fluctuations in the market. It has mainly been criticized to be ineffective, 

time consuming and hard to handle. Instead, a development of the Beyond Budgeting 

management has been introduced, which is more flexible and customized to the market. 

Considering the lack of practical examples of Beyond Budgeting, it seems substantial to 

study the tools that applies to the approach.  

 

Purpose: The purpose of the study is to create an understanding to why companies choose 

to apply Beyond Budgeting and how the method contributes to a more beneficial business. 

The intention is to specify the understanding regarding how companies meet traditional 

using areas. Planning, coordination and control will be the main aspects since they are 

included in a management control system.  

 

Method: To answer the questions of issue, a field study has been applied to a company 

which operates without a budget. Semi-structured interviews have been relevant to create 

a deep understanding. These interviews have been held with key informants on different 

levels within the company to widen the aspects.  
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Conclusion: Companies choose to implement the Beyond Budgeting approach to be able 

to be flexible to market conditions, where a decentralized organizational structure is 

relevant. Rolling forecasts is a main tool for planning, since it’s an ongoing and 

continuous process. A balanced scorecard and financial and non-financial ratios is to be 

used as compliments for the rolling forecasts, to be able to achieve common goals and 

create value. These methods, together with internal benchmarking, are used to follow up 

the company’s achievements. A continuous control makes it possible to eliminate the 

difference between target and result, since necessary actions can be made during the 

process. Internal comparisons to results, challenges and improvements is what makes this 

possible. Another main aspect to make Beyond Budgeting possible, is that the separate 

units control their own work conditions and that all personnel achieve goal congruence. 

This is what motivates employees to contribute to efficiency, innovation and 

improvements.  

 

Keywords: Beyond Budgeting, Implementation, Planning, Coordination, Control, 

Decentralization 
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Förord  
 

Författarna vill rikta ett stort tack till Bring Cargo International AB för deras engagemang 

och deltagande i denna studie. Särskilt stort tack vill tilldelas respondenterna för att ha 

möjliggjort ett resultat i undersökningen.  

 

Ytterligare ett tack vill ges till handledare Lise-Lotte Kans för goda råd och värdefulla 

diskussioner. Samtidigt tackas opponenter för uppmärksammade synvinklar.  

 

Slutligen ägnas ett stort tack till examinator Elin Funck för god vägledning, deltagande 

samt förslag till förbättringar.  
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1. Inledning  
______________________________________________________________________ 

Avsnittet presenterar en inledande förklaring kring den traditionella budgetens uppkomst 

och  den kritik som riktas mot styrsättet. En vidare diskussion förs om budgetlös styrning 

vilket presenteras som ett alternativt styrmedel. Slutligen mynnar detta ut i studiens 

frågeställning och ett sammankopplat syfte. 

 ______________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 

Budget som styrmedel är något som ifrågasätts i företags ekonomistyrning. Som en följd 

av den kritik som budgetering i många fall får utstå har en styrning utan budget utvecklats 

(Hope & Fraser, 2003). Det som är intressant vid tillämpning av budgetlös styrning är hur 

företag arbetar mot uppsatta mål med hjälp av alternativa tillvägagångssätt av planering, 

samordning och kontroll, vilka kommer att vara centrala i följande uppsats.  

 

Budgetering har historiska kopplingar till planering, samordning och kontroll, vilka kan 

ses som budgetens traditionella syften. Dessa användningsområden var anledningen till 

att svenska företag tillämpade budgetering som styrmedel redan under 1950-talet. Idéer 

och tankesätt kom ursprungligen från USA där företag började fokusera på långsiktig 

planering för att möta den ökade konkurrensen (Arwidi & Samuelsson, 1993). Den 

traditionella budgeten har därför varit en självklar komponent i företags ekonomistyrning 

sedan lång tid tillbaka (Østergren & Stensaker, 2011). Definitionen av budget grundades 

redan 1930 vid en internationell ekonomikonferens i Genéve där budgetens syfte 

fastställdes (Lindvall, 2011, s. 167). 

  

Budgeting is not merely control; it is not merely forecast; it is an exact and rigorous 

analysis of the past and the probable and desired future experience, with a view to 

substituting considered intention from opportunism in management. 

(Edwards, 1937 – hämtad från Lindvall, 2011, s. 167) 
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Enligt Lindvall (2011, s. 168) sker en ständig förändring av budgetens syfte och 

användningsområden. Anthony et al. (2014, s. 332) beskriver att implementering av 

strategi, samordning, ansvarsfördelning och grund för utvärdering är de fyra viktigaste 

ståndpunkterna genom budgetens utveckling. Betydelse och användningsområden 

varierar i de flesta företag då budgeten både kan ses som en kontrollfunktion men även 

som förutsättning till förenklad kommunikation mellan medarbetarna. Trots de varierande 

tillvägagångssätten har genomförda undersökningar visat att budgeten har en stor roll i 

det flesta företags ekonomistyrning (Østergren & Stensaker, 2011). Vidare beskriver 

författarna att hur en budget bör utformas och följas upp har förändrats över tiden men 

allmänna utvecklingstendenser har identifierats i många företag genom åren. De områden 

som tidigare var lösningar till problem i företags ekonomistyrning i form av budgetering, 

är idag de områden som ifrågasätts (Lindvall, 2011, s. 167). 

 

Vid vidare diskussion om budget och dess relevans är det viktigt att ha i åtanke att dagens 

företag verkar i en ständigt föränderlig miljö. Förändringar i företags externa och interna 

miljöer innebär större krav på ekonomistyrningen och för företag att skapa långsiktiga 

värden för intressenter (Neely, Bourne & Adams, 2003). Att framtiden är oförutsägbar 

anses vara en av de främsta orsakerna till den kritik som riktas mot budget (Wallander, 

1995, ss. 62-63). Jan Wallander, dåvarande verkställande direktör på Svenska 

Handelsbanken, var den första att avskaffa budgeten i företagets styrning redan på 70-

talet (Bourmistrova & Kaarbøe, 2013). Det hävdades att prognoser om framtiden är 

osäkra och därmed inte tillräckligt tillförlitliga i förhållande till de resurser och tid som 

krävs. I och med den kritik som budgeten utsätts för, är ett alternativ att helt avskaffa den 

traditionella budgeten och därmed tillämpa en budgetlös styrning (Wallander, 1995, ss. 

79-80). 

 

Budgetlös styrning är en uppsättning vägledande principer som, om de följs, gör 

det möjligt för en organisation att hantera dess prestanda och decentralisera sin 

beslutsprocess utan traditionella budgetar. Dess syfte är att göra det möjligt för 

organisationen att möta framgångsfaktorerna för informationsekonomin (t.ex. att 

vara adaptiv i oförutsägbara förhållanden). 

(Hope & Fraser, 2004, s. 279)  
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1.2 Problemdiskussion 

Vilka är de bakomliggande orsakerna till varför budgeten allt oftare ifrågasätts? Hope och 

Fraser (2004, s. 23) anser att målen som sätts i en budget kan ses som svåruppnåeliga och 

är alltför inriktade på ekonomiska mått. Författarna diskuterar vidare att en del av kritiken 

som tas upp gällande budget avser hinder till effektiv resursfördelning, tidskrävande 

arbetsprocess samt förändringar i den externa miljön. Detta bidrar till att budgeten blir 

mindre användbar och inte tillför optimala resultat hos de organisatoriska enheterna. 

Ytterligare en svårighet är att budgetering hindrar möjligheter till förändring (Hansen, 

2011). Vidare hävdar dessutom Wallander (1995, s. 79) att budgetering är arbetskrävande 

och ineffektiv. Hansen, Otley och Van der Stede (2003) motsäger detta och menar att 

budgeten är ett verktyg som får medarbetarna att kommunicera, samarbeta och motiveras, 

vilket Henttu-Aho och Järvinen (2013) instämmer med. De menar dessutom att budgeten 

kan ses som ett huvudsakligt instrument till att implementera strategier. Däremot hävdar 

Neely, Bourne och Adams  (2003) att budgetering grundas på förenklade antaganden 

snarare än korrekta prognoser samt förhindrar därmed utveckling. Vidare beskriver Hope 

och Fraser (2004, s. 21) att budgeten är svårhanterlig och kostsam, vilka är de största 

nackdelarna till traditionell budgetering.  

 

Till följd av kritiken, som är riktad mot traditionell budgetstyrning, har alternativa 

tillvägagångssätt diskuterats, exempelvis aktivitetsbaserad budget och 

nollbasbudgetering. Alternativen har olika syften och arbetssätt vilket kan bidra till 

förbättrade budgeteringsprocesser (Neely, Bourne & Adams, 2003). Enligt Hansen, Otley 

och Van der Stede (2003) förbättrar alternativen exempelvis budgetens operativa 

planering och avhjälper problemet kring fasta budgetar. Trots att de på olika sätt ersätter 

några av den traditionella budgetens svagheter riktas även kritik mot dessa. Kritiken 

innebär delvis att dessa endast fungerar som komplement till den traditionella budgeten 

och är därmed inte ett fullständigt substitut (Neely, Bourne & Adams, 2003). Företag har 

insett att dessa metoder inte löser budgeteringsproblemen och har istället valt ett annat 

tillvägagångssätt. Det anses då lämpligt att tillämpa budgetlös styrning och ersätta 

samtliga budgetar (Wallander 1995, s. 18).  
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Hope och Fraser (2003) argumenterar fortsättningsvis för att fullständigt ersätta budgeten. 

Vid författarnas genomförda studie under år 2003 påvisades att observerade projektledare 

sparade 95% av arbetstid, som tidigare lagts på framtidsprognoser, genom att arbeta 

budgetlöst. De Waal (2005) påpekar att en budgetlös styrning ses som ett mer 

anpassningsbart och decentraliserat styrningsverktyg än den principfasta budgeten. Dessa 

kan ses som de två huvudsakliga förutsättningarna för att lyckas med det budgetlösa 

arbetssättet. Verksamheten ska konstant anpassas efter marknad och kundbehov samt att 

företagsstrukturen är decentraliserad på ett sätt där medarbetarna har möjlighet att fatta 

lämpliga beslut. Trots många fördelar med en budgetlös styrning upplyser Uyar (2009) 

svårigheterna med metoden. Enligt författaren är det komplext och resurskrävande att 

introducera ett nytt styrningsverktyg. Det anses även svårt att ersätta ett gammalt verktyg 

som funnits inom en organisation under en längre tid, där mycket dagligt arbete cirkulerar 

kring principfasta vanor (Heupel & Schmitz, 2015).  

 

Fördelarna med budgetlös styrning överväger däremot i många fall svårigheterna vid 

implementering, speciellt eftersom att styrningsfilosofin tar hänsyn till den traditionella 

budgetens syften såsom planering, samordning och kontroll (Heupel & Schmitz, 2015). I 

och med att den budgetlösa styrningen är flexibel och anpassningsbar, uppfattas det som 

att de traditionella syftena kan vara svåra att uppfylla. Det är därmed av stor vikt att 

diskutera dessa vidare och Henttu-Aho & Järvinen (2013) instämmer att diskussionen om 

budgetlös styrning är av stor relevans. De främsta fördelarna med traditionell budget kan 

uppnås med ett budgetlöst styrningsverktyg, dock måste det finnas stora skillnader i det 

dagliga arbetet.  

 

Trots att budgetlös styrning sedan länge varit ett aktuellt styrningsverktyg och medför 

fördelar finns det inte många företag som idag tillämpar tillvägagångssättet (Heupel & 

Schmitz, 2015). Det finns följaktligen ett gap i litteraturen avseende praktiska fall 

gällande budgetlös styrning samt hur den årliga budgeten ersätts med andra 

informationsverktyg (Bourmistrova & Kaarbøe, 2013). I teori finns det tydliga 

förklaringar på vilka principer budgetlös styrning har men hur idéerna kring 

styrningsverktyget ska implementeras och vilka svårigheter det kan finnas med verktyget 

är fortfarande ett frågetecken (Østergren & Stensaker, 2011). Författarna fortsätter att 

förklara att anledningar till varför det finns så få praktiska exempel är för att företag ännu 
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inte har kommit långt i deras arbete att styra budgetlöst samt att många forskare har börjat 

undersöka de komplement som finns till budget såsom aktivitetsbaserad budget och 

nollbasbudgetering. I och med detta anses det lämpligt att göra en djupgående analys 

kring ämnet och att bidra med ett praktiskt exempel. En undersökning på ett företag som 

styr verksamheten budgetlöst kommer att göras för att få förståelse kring det huvudsakliga 

arbetet. En detaljerad och djupgående studie kommer tas fram vilket innebär att arbetet 

kommer att utvidga aktuell forskning. 

1.3 Problemformulering  

Ovanstående resonemang i problemdiskussionen bidrar till ett ökat intresse av budgetlös 

styrning. Uppsatsen kommer därför att mynna ut i följande frågeställningar vilka är ett 

resultat av diskussionen. 

Varför väljer företag att styra budgetlöst?  

Hur uppfylls de traditionella syftena planering, samordning och kontroll i budgetlös 

styrning? 

1.4 Syfte  

Uppsatsen syftar till att förstå orsaker till varför företag väljer att styra budgetlöst och hur 

styrningen bidrar till en mer fördelaktig verksamhet. Syftet är även att konkretisera 

förståelsen avseende hur företag i praktiken uppfyller traditionella användningsområden. 

Fokus finns vid planering, samordning och kontroll då dessa är centrala i företags 

ekonomistyrning.  
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2. Metod  
______________________________________________________________________ 

Metodavsnittet beskriver hur den kvalitativa forskningen ska genomföras. En ingående 

beskrivning av fallstudiens tillvägagångssätt görs med detaljerade beskrivningar av hur 

studien praktiskt genomförts hos Bring. Avslutningsvis presenteras de etiska 

överväganden samt kvalitetskriterier som beaktats genom arbetets gång.  

______________________________________________________________________ 

2.1 Inledande metodavsnitt 

2.1.1 Forskningsdesign  

Enligt Yin (2007, s. 39) är forskningsdesign en planering för hur en studie ska arbetas 

fram. Planen finns till för att på ett grundläggande sätt förklara hur forskaren ska erhålla 

en slutsats från frågeställning. Följande uppsats har indikerat en kvalitativ 

forskningsprocess för att erhålla djupgående information och förklaringar, vilken enligt 

Patel och Davidsson (2011, s. 14) fokuserar vid tolkande och verbala analysmetoder. Den 

framtagna frågeställningen i uppsatsen har utformat ett resultat baserat på en studie av 

endast ett företag som bedriver budgetlös styrning. Detta har bidragit till en fördjupad 

förståelse istället för att på ett numeriskt sätt jämföra samband mellan flera praktiska fall. 

Under insamling och analys av data, har utgångspunkten varit att studera enskilda 

personers uppfattning kring budgetlös styrning. Detta för att förstå hur företaget som 

helhet arbetar mot sina ekonomiska mål utan en budget.  

 

Följande studie har tillämpat en deduktiv ansats som, enligt Patel & Davidsson (2011, s. 

23), beskriver relationen mellan teori och verklighet. Författarna förklarar vidare att ett 

deduktivt arbetssätt kännetecknas av bevisandets väg där forskaren med hjälp av tidigare 

studier och teorier drar slutsatser om ett praktiskt fall. Följande studie har inletts med 

granskning av teorier kring den traditionella budgeten och utvecklande metoder av 

styrning utan budget. Anledningen var att skapa en förståelse om hur styrsätt tillämpas på 

olika sätt och samtidigt uppfyller ett gemensamt syfte. Slutligen har teori och empiri 

analyserats för att förstå det budgetlösa styrmedlet och därmed få en uppfattning kring 

hur budgetlös styrning tillämpas i praktiken.  
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2.1.2 Val av studie 

Som tidigare diskuterats finns det ett gap i litteraturen avseende praktiska fall gällande 

budgetlös styrning (Østergren & Stensaker, 2011). I genomförda studier uppfattas det 

vara störst fokus på Svenska Handelsbanken eftersom Wallander under 1970-talet var den 

första att styra verksamheten budgetlöst (Bourmistrova & Kaarbøe, 2013). Efter 

ytterligare granskning av “budgetlös styrning” i DiVA-portal uppfattas det även vara ett 

stort fokus på Ahlsell i tidigare genomförda studier, vilka enligt Hope & Fraser (2003) 

avskaffade budget år 1995. Anledningen till varför dessa två företag är mest studerade 

anses vara för att de båda introducerade styrmedlet för över 20 år sedan, vilket innebär 

att metoden är väl implementerad och omdiskuterad. I och med detta ansågs det lämpligt 

att göra en djupgående analys kring ämnet och bredda de praktiska aspekterna vid 

studerandet av ett annat företag som inte tidigare blivit analyserat på detta sätt. Ett sådant 

företag är Bring, vilket är ett företag som styrt utan traditionell budget sedan år 2012. Det 

anses därför vara aktuellt att göra en studie hos dem, för att granska hur den budgetlösa 

styrning fungerar samt fylla gapet i litteraturen. Bring är ett logistikföretag som är en del 

av “Posten Norge” koncernen. Företaget hanterar leveranser till både små och stora 

verksamheter över hela Norden (Bring, 2018). Bring är uppdelat i enskilda divisioner, där 

samtliga har frångått den traditionella budgeteringen. Bring Cargo International AB är en 

av dessa divisioner vilken kommer vara aktuell i denna uppsats som fortsättningsvis 

benämns vid endast “Bring”.  

2.2 Tillvägagångssätt av teoretiskt material  

2.2.1 Insamling  

Det är nödvändigt att använda fler än en informationskälla för att möjliggöra olika 

aspekter av en undersökning (Yin, 2007, s. 126). Resultatet som arbetats fram grundades 

därför i ett flertal informationskällor, vilka har som avseende att komplettera varandra. 

Publicerade källor, såväl böcker som vetenskapliga artiklar, har varit det som använts för 

att samla in data till den teoretiska referensramen. De litterära källorna har hämtats på 

Universitetsbiblioteket inom relevanta ämnesområden såsom budget, budgetlös styrning, 

rullande prognoser, benchmarking, nyckeltal och balanserat styrkort. Vetenskapliga 

artiklar har tagits fram genom databasen BSP (Business Source Premier) där sökorden 

bland annat varit: beyond budgeting, benefits with beyond budgeting, problems with 
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beyond budgeting och budgeting. Även relaterade begrepp har varit aktuella vid 

sökningar. Av alla granskade artiklar har de som ansetts vara mest viktiga och centrala 

valts ut då de anses bästa kunna besvara frågeställningen.  

2.2.2 Metodkritik  

Det är viktigt att påvisa att allt material som används varit trovärdigt genom att konstant 

vara kritisk mot källan (Patel & Davidsson, 2011, s. 128). Det granskades kritiskt hur 

dokumentet skapades, vem som skapade det och i vilket syfte. Det är fortsättningsvis 

viktigt att författaren av källan inte har påverkats och gett en falsk bild av situationen. För 

att vara säker på att källan inte har påverkats eller förvrängts av en första läsare, är det 

mer trovärdigt om källan står för sig själv och inte är ett utdrag ur en annan text (Thurén, 

2013, ss. 7-8). För att i följande uppsats kunna säkerställa att ovanstående kriterier följts, 

har ett kontinuerligt arbete gjorts kring detta. De vetenskapliga artiklarna har tagits fram 

genom databasen BSP, vilken är en godkänd databas av Linnéuniversitetet där samtliga 

artiklar är “peer reviewed” vilket innebär att de är granskade av andra forskare. De 

litterära källorna har blivit godkända av Linnéuniversitetets Universitetsbibliotek. På 

grund av detta anses källorna vara legitima och utan förfalskat material samt syftar till att 

redogöra för ökad kunskap. I de fall där en första läsare hänvisar till en källa kommer det 

i uppsatsen nämnas vem som är ansvarig för uttalandet och vem som har dokumenterat 

det i andra hand. De dokument som använts har avgränsats till lämpliga tidsspann 

anpassat efter vilken information de bidragit till. Detta innebär att äldre material använts 

till historiska aspekter samt nyare material till aktuella diskussioner inom budgetlös 

styrning.  

2.3 Datainsamling av empiriskt material  

2.3.1 Fallstudie  

Undersökningen hos Bring har, som tidigare diskuterats, tillämpats med en kvalitativ 

forskningsdesign. För att få en djupare förståelse genomfördes en fallstudie för insamling 

av empiriskt material. Yin (2007, s. 17) förklarar en fallstudie som en väl fungerande 

forskningsstrategi där syftet är att bidra till den befintliga kunskapen kring exempelvis 

organisatoriska företeelser. Författaren fortsätter att beskriva fallstudier som en lämplig 

metod i sammanhang där en forskare vill ta reda på “hur” eller “varför”. Forskaren vill 
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även ha kontroll över situationen som undersöks där fokus finns vid specifika situationer 

i en viss social kontext. Bell och Waters (2016, s. 23) fortsätter beskriva att detta är en 

föredragen metod om syftet är att analysera en förändring i en organisation eller om 

forskaren vill påvisa faktorer som är svåråtkomna vid större undersökningar. I och med 

att denna studie syftar till att undersöka hur budgetlös styrning tillämpas i praktiken krävs 

en djupare analys snarare än en generell undersökning. Detta gör det möjligt att ta del av 

information som inte kan erhållas genom andra forskningsstrategier.  

 

Genom att tillämpa en fallstudie är det enligt Patel och Davidsson (2011, s. 56) möjligt 

att studera processer och förändringar med målsättning att samla in så mycket information 

som möjligt. Detta har skapat möjlighet att ur ett helhetsperspektiv se hur Bring tillämpar 

budgetlös styrning. Målet med fallstudien grundades därmed i att få en ökad förståelse 

till hur Brings organisationsstruktur är uppbyggd samt hur verksamheten styrs utan 

budget och vilka alternativa metoder som tillämpas. På grund av arbetets omfattning 

genomfördes endast en fallstudie hos Bring för att upprätthålla god kvalitet, vilket är vad 

Yin (2007, s.17) beskriver som ett grundsyfte. Fler praktiska fallföretag ansågs försämra 

kvaliteten på det valda materialet då det krävs mer än en generell uppfattning på 

respektive företag för att kunna analysera detta ämne.  

 

En svårighet som finns vid fallstudier är dess transparens, vilket innebär att det kan vara 

svårt för läsaren att förstå hur forskaren kommit fram till vissa slutsatser. Anledningen 

till detta är att det sällan finns tydliga teoretiska förklaringar på tillvägagångssätten vid 

en fallstudie (Yin, 2007, s. 27). Följande arbete har förhållts till svårigheten genom att 

kontinuerligt argumentera för och finna grund till samtligt material under 

undersökningens gång. Fortsättningsvis är en svårighet med fallstudier enligt Yin (2007, 

s. 28) problemet att generalisera den information som forskningen bidragit till. Eftersom 

det endast undersökts ett fåtal individer inom ett visst område menar kritikerna att det är 

ett för smalt urval för att kunna dra generella kopplingar. Bryman och Bell (2017, s. 394) 

förklarar vidare att en fallstudie inte kan representera ett stickprov från en population. 
Kritiken stämmer i avseendet att en fallstudie inte kommer ge all information som behövs 

för att bilda en total generell uppfattning inom ämnet. Poängen med en fallstudie är enligt 

Yin (2007, ss. 17-18) inte att skapa en generell förståelse, utan att på djupet förstå det 

unika fall som är aktuellt för studien och att sedan göra en teoretisk koppling till 
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informationen. Det upplevs vara vanligare för företag att tillämpa budget snarare än 

budgetlös styrning, vilket bidrar till att följande studie är ett unikt fall som bör analyseras 

och dokumenteras noggrant. Yin (2007, s. 62) stärker detta argument genom att förklara 

att det unika fallet förekommer när det saknas generella förklaringar. Yin (2007, s. 28) 

fortsätter förklara att en fallstudie inte kan ge en generaliserbarhet när det avser 

populationer men att det är möjligt gällande teoretiska hypoteser. Detta innebär att 

resultatet är situationsbaserat, vilket har överensstämt med följande forskning. Eftersom 

den budgetlösa styrningen är anpassningsbar efter den föränderliga omvärld som ett 

företag verkar i, kan antagandet göras att styrningen ser olika ut i olika situationer. Därför 

har målet inte varit att skapa en generaliserbarhet, utan att visa på hur situationen kan se 

ut i praktiken och sedan dra kopplingar till teorin.  

2.3.2 Intervjuer  

Yin (2007, s. 111) skriver att den data som krävs för att besvara uppsatsens frågeställning 

avgör vilken datainsamlingsmetod som är aktuell. Eftersom syftet är att skapa en 

förståelse har fallstudien grundats i intervjuer. Bell och Waters (2014, s. 23) motiverar 

för detta val då de skriver att det vanligaste tillvägagångssättet för insamling av material 

vid fallstudier är intervjuer. Det är vanligt att dessa är av öppen karaktär för att skapa en 

uppfattning kring både fakta om ämnet samt åsikter hos respondenten (Yin, 2007, s.117). 

Bryman och Bell (2017, s. 453) menar att flexibilitet är en grundläggande faktor i 

kvalitativ forskning och därmed är intervjuer av ostrukturerad eller semistrukturerad 

karaktär lämpliga. Uppsatsen har fokuserat på att komplettera befintlig kunskap och skapa 

möjlighet till ny information, vilket inte är möjligt i samma utsträckning om flexibilitet 

inte är i fokus. I och med att uppsatsen har grundats i en i förväg presenterad 

problemformulering krävdes dock viss struktur och förberedelser för att ha möjlighet att 

besvara denna. Studien har därmed genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  

 

Under studiens arbetsgång sammanställdes de öppna frågorna i förväg till ämnen i en 

intervjuguide (se bilaga 1-3). Enligt Bryman och Bell (2017, s. 459) skapar en 

intervjuguide möjlighet till anpassad diskussion, vilket var det centrala syftet med 

studien. I de fall där respondenterna har liknande befattning tillämpades samma 

intervjuguide som grund, för att skapa en rättvis uppfattning av hur den praktiska 

styrningen sker hos Bring. Detta underlättade arbetsprocessen eftersom en 
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sammanställning av samtliga teman i intervjuguiden från respektive intervju kunde göras 

och på så sätt möjliggöra en analys av Brings arbete utan budget. I de fall där 

respondenternas befattning skiljs åt har intervjuguiden modifierats för att bättre anpassas 

till deras arbetsområden avseende budgetlös styrning. En i förväg formulerad 

intervjuguide av semistrukturerad karaktär ger respondenterna möjlighet att besvara 

frågorna fritt utan inflytande av forskarna (Bryman & Bell, 2017, s. 460). Författarna 

menar att vid en kvalitativ forskningsdesign finns det i många fall risk att vara alltför 

subjektiv men att en intervjuguide motverkar detta. Enligt Yin (2007, s. 118) uppnås 

objektivitet lättare när ämnen baseras på den teoretiska referensramen. Vidare skriver 

författarna att inspelning av intervjun underlättar tolkning av respondenternas svar. Detta 

gjordes för att säkerställa att intervjupersonernas svar återgavs i studien utan 

misstolkning.  

 

Intervjuerna har prioriterats att göras fysiskt på respondenternas arbetsplats men 

telefonintervjuer har tillämpats som alternativ på grund av det geografiska avståndet. 

Fördelen med fysisk intervju är enligt Bryman och Bell (2017, s. 471) att det är möjligt 

att uppfatta respondenternas kroppsspråk vilket anses betydelsefullt vid personliga frågor. 

Följande studie har enbart fokuserat vid frågor angående budgetlös styrning samt 

respondenternas arbetsuppgifter relaterat till detta, därav anses telefonintervjuer vara ett 

bra komplement. Vid fortsatta otydligheter efter respektive intervju, eller vid nya insikter 

som uppstod under arbetets gång, tillämpades telefon- och mailkontakt. 

 

Intervjuguiden fokuserade på teman där frågor kunde formuleras i “hur” karaktär för att 

uppmuntra respondenterna till utförliga och beskrivande svar. Respondenterna var i 

förväg informerade om de utvalda ämnesförslagen för att skapa möjlighet till viss 

förberedelse. Vid samtliga intervjuer inleddes diskussionen med övergripande frågor om 

dess roll på företaget samt arbetsuppgifter relaterade till budgetlös styrning. Anledningen 

var för att få en inblick i respondentens kunskap kring styrning utan budget. Vidare 

grundades intervjuguiden i teman angående hur Bring arbetar med planering, samordning 

och uppföljning samt styrningens fördelar och nackdelar. Detta gjordes för att skapa en 

uppfattning kring den budgetlösa styrningens praktiska tillämpning och därmed finna 

grund till uppsatsens frågeställningar.  
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2.3.3 Interna dokument  

Utöver intervjuerna har interna dokument och material från Bring varit informationskällor 

för att bidra till ökad förståelse av den aktuella studien. Interna dokument som beskriver 

företagsstrukturen har använts för att påvisa ansvarsfördelning och decentralisering. 

Under intervjuerna utdelades även dokument avseende de styrningsverktyg företaget 

tillämpar som alternativ till budgeten, bland annat en kopia av prognos och balanserat 

styrkort. Dessa interna dokument anses öka tillförlitlighet och bidra till korrekta 

uppfattningar, eftersom de utdelades personligen av respondenterna.  

2.3.4 Urval av intervjupersoner 

I och med att studien syftar till att analysera olika respondenters uppfattningar har 

intervjuer genomförts med ett flertal anställda med olika befattningar på Bring, för att 

skapa olika synvinklar inom området. Valet av respondenter har baserats på 

arbetsuppgifter och kunskap kring det aktuella ämnet budgetlös styrning. Kontakten har 

främst skett med Christian Rosensvärd som har arbetat på Bring i sex år. Hans nuvarande 

position inom företaget är ekonomiansvarig för Bring Cargo International AB Sverige 

och Danmark. Christian hänvisade vidare till medarbetare som på olika sätt står i 

anknytning till den budgetlösa styrningen, för att bredda synvinkeln till studien. De 

aktuella medarbetarna är Helen Centerham, Therese Ottosson, Emma Larsson och Conny 

Persson, vilka presenteras i tabellen nedan (se tabell 1). Helen är business controller där 

hennes arbetsuppgifter är att uppdatera prognoserna samt hantera månadsboksluten och 

olika rapporteringsuppgifter. Therese har mellan år 2012-2016 varit anställd som 

financial controller på Bring Cargo International AB. Valet av att använda en tidigare 

anställd på Bring har varit baserat på respondentens breda kunskaper och stora 

engagemang inom ämnet. Emma är team leader inom den administrativa avdelningen och 

är en länk mellan ekonomi och trafik/platschef. Den ekonomiska uppföljningen för 

trafiken är en huvudsaklig arbetsuppgift. Conny är HR-chef och sköter samtliga 

personalfrågor samt har en del prognosansvar. Detta urvalssystem är vad Bryman och 

Bell (2017, ss. 412-413) benämner som ett snöbollsurval. Metoden innebär att den första 

respondenten hänvisar vidare till ytterligare individer som besitter relevant kunskap 

avseende ämnet. Författarna förklarar vidare att urvalsstorleken bör vara tillräckligt stor 

för att uppnå en empirisk mättnad och kunna analysera på ett djupgående sätt. I följande 
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studie anses urvalet vara mättat vid fem respondenter, eftersom att de tillsammans utgjort 

tillräcklig kunskap för att bidra till att besvara uppsatsens frågeställning.  

 

 
Tabell 1: Respondenter  

2.4 Tolkning och bearbetning 

2.4.1 Analysmetod  

För att skapa möjlighet att besvara uppsatsens frågeställning har en analys av empiri och 

teori varit av stor relevans. Intervjuerna hos Bring valdes att transkriberas med anledning 

att det underlättar för den kvalitativa forskaren att arbeta med en sammanfattande text 

(Patel & Davidsson, 2011, s. 120). Enligt författarna underlättar det även att 

transkriberingen har skett nära i tid för att få ett trovärdigt förhållande till materialet. 

Därför genomfördes detta direkt efter respektive intervju eftersom det gav idéer till 

arbetets fortsatta process. Ytterligare en anledning var för att undvika misstolkning av 

respondenternas svar. Det anses viktigt att intervjuerna avspeglas på ett korrekt sätt samt 

drar relevanta kopplingar till den teoretiska referensramen.  

 

Eftersom syftet är att få en förståelse av hur budgetlös styrning uppfyller planering, 

samordning och kontroll, har det varit av stor betydelse att få en uppfattning hur Bring 

ser på dessa styrningsverktyg. Med hänsyn till syftet inleds teorin med budgetens syften 

och process för att tidigt uppmärksamma hur dessa används. Vidare presenteras kritik 

mot den traditionella budgeten, då uppfattningen är att den budgetlösa styrningen till stor 

del eliminerar de problem som uppstår vid budget. Därefter redogörs fortsatta 

beskrivningar av den budgetlösa styrningens moderna fokusområdena, processer samt 

styrningsverktyg som finns för att uppfylla samtliga syften. Efter den teoretiska 

referensramen upplyses ett praktiskt fall som diskuterar den budgetlösa styrningens 
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tillämpning, vilket presenteras i det empiriska avsnittet. En analys av ett empiriskt grundat 

mönster jämförs med ett teoretiskt förväntat mönster, är enligt Yin (2007, s. 145) en 

teknik som kallas mönsterjämförelse. Om mönstrena, avseende teori och empiri, 

överensstämmer stärks trovärdigheten för fallstudien. I analysavsnittet kommer denna 

metod användas för att jämföra liknelser samt diskutera olikheter mellan vad som 

presenterats i teorin och empirin. Genom att analysera Brings budgetlösa styrning 

gentemot teori, gällande hur de traditionella syftena tillämpas genom budgetlösa 

processer, har det kunnat konstateras hur den utvecklade metoden undviker budgetens 

svagheter och bidrar till fördelar (se modell 1). 

 

 
Modell 1: Metodmodell  

2.4.2 Etiska överväganden  

Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 62) är det viktigt att det som tas fram i 

forskningsarbetet är trovärdigt och av hög kvalitet. Vidare beskriver Vetenskapsrådet 

(2002) att forskningskrav innebär att kunskap granskas noggrant och metoder utvecklas. 

Författarna diskuterar fyra huvudkrav som måste tas i beaktning vid övervägande av 

forskningsetiska aspekter: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
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och nyttjandekravet. Patel och Davidsson (2011, s. 62) beskriver att informationskravet 

innebär att de berörda deltagarna ska vara väl informerade av forskaren gällande 

uppgiftens avsikt. Vetenskapsrådet (2002) instämmer dessutom att det är viktigt att 

klarlägga för deltagarna att medverkandet är frivilligt. Vidare diskuterar Patel och 

Davidsson (2011, s. 62) att samtyckeskravet är likvärdigt med informationskravet, vilket 

innebär att deltagarna, i detta fall respondenterna på Bring, har ett samtycke avseende 

medverkan av arbetet. Dessa krav fanns i åtanke innan intervjuerna utfördes. Gällande 

informationskravet utformades en presentation av arbetets syfte både via telefon och mail 

samt skickades en intervjuguide till respondenterna i förväg. Vid intervjutillfället gjordes 

det ytterligare en introduktion av arbetets syfte, detta för att respondenterna skulle vara 

väl upplysta avseende innebörden av intervjun. Samtyckeskravet har varit en viktigt del 

att ta hänsyn till, då respondenterna ska ha rätt till att avbryta intervjuerna och samarbetet 

vid behov.  

 

Vidare nämner Patel och Davidsson (2011, s. 62) ytterligare ett krav, 

konfidentialitetskravet, vilket avser att deltagarnas personuppgifter förvaras tryggt där 

oberättigade inte kan ta del av dessa. Kravet har ett starkt samband med sekretess och 

offentlighet. Detta krav togs i beaktning vid intervjuerna, där varje enskild respondent 

tillfrågades om namn och befattning får nämnas i uppsatsen. Respondenterna var 

dessutom väl informerade om att uppsatsen kommer publiceras på den offentliga 

databasen DiVA-portal. Det sista kravet som Patel och Davidsson (2011, s. 62) nämner 

är nyttjandekravet, vilket innebär att allt material som samlats in under arbetets gång 

enbart får användas till uppsatsens syfte. Det informerades vid intervjuerna, i samband 

med respondenternas personuppgifter, att inspelning och allt material som sker under 

mötet endast används till arbetet och sedan borttages. Under arbetets gång har dessa krav 

varit ett stort fokus för att skapa hög trovärdighet och tillförlitlighet till deltagarna. 

2.4.3 Kvalitetskriterier  

För att kunna avgöra kvaliteten på fallstudien finns det fyra olika kriterier att förhålla sig 

till, vilka benämns begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 

Intern validitet används dock endast vid förklarande eller kausala studier och inte i 

explorativa eller, som följande, deskriptiva studier, och kommer därför inte att vara 

aktuell (Yin, 2007, ss. 54-55; Patel & Davidsson, 2011, ss. 12-13).  
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Begreppsvaliditet innebär att resultatet har säkerställts så att undersökningen har följt 

regler samt baserats på flertalet informationskällor. Det innebär även att 

nyckelinformanter får granska ett utkast under arbetets gång, där respondenterna kan 

bekräfta att det empiriska materialet tolkats på rätt sätt (Yin, 2007, s. 56). För att uppfylla 

kravet, har det under datainsamlingen varit centralt att intervjua ett flertal respondenter, 

för att bredda förståelse och få flertalet synvinklar samt öka trovärdigheten. Under 

arbetets gång har en överlåtelse av det sammanställda empiriska materialet skett till 

respondenterna hos Bring. Detta har gjorts för att säkerställa att företagets värderingar, 

upplevelser och åsikter om budgetlös styrning har tolkats på rätt sätt. Utöver detta har 

även det sammanställda arbetet överlåtits till Bring för att kunna ta del av slutprodukten.  

 

Extern validitet avser om resultatet från den aktuella forskningen kan appliceras vidare 

på andra forskningsområden. Enfallsstudier kritiseras för att vara ett sämre verktyg för att 

skapa en generell uppfattning (Yin, 2007, s. 57-58). Däremot innebär en fallstudie 

samtidigt att förstå ett unikt fall och dra teoretiska kopplingar till detta (Yin, 2007, ss. 17-

18). Yin (2007, s. 58) fortsätter beskriva att för att göra en generalisering krävs det att 

teori prövas i flera praktiska fall genom en replikering av resultaten. Trots att resultatet 

inte kommer att vara generaliserbart, eftersom resultatet anses vara situationsbaserat, är 

det möjligt för andra forskare att använda resultatet i en annan kontext. En förutsättning 

är att all information har tolkats korrekt. Därför har det varit viktigt att använda en öppen 

dialog vid intervjuer hos Bring, vilket innebär att det empiriska materialet har tillkommit 

utifrån deras preferenser.  

 

Reliabilitet är det slutliga kriteriet som beskriver hur en forskare ska minimera fel och 

misstolkning i en studie, vilket utgår från att beskriva ett korrekt tillvägagångssätt. Det 

innebär att om en forskare följer exakt samma tillvägagångssätt som en tidigare forskare, 

ska de komma fram till samma resultat. Det är därför centralt att forskaren är noga med 

att beskriva samtliga delar i tillvägagångssättet på ett detaljerat sätt för att göra studien 

enkel att efterlikna (Yin, 2007, s. 59). Följande studie har följt detta kriterium genom att 

vid varje del av studiens gång förklara samtliga delar och strategier på ett utförligt och 

detaljerat sätt. Detta bidrar till att materialet blir fullständigt och korrekt, vilket leder till 

att felaktiga resultat undviks i framtida forskning.  
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3. Teoretisk referensram  
______________________________________________________________________ 

Avsnittet inleds med en presentation av den traditionella budgeten och dess syften. 

Budgeten kritiseras och vidare görs en djupgående presentation av budgetlös styrning. 

Förutsättningar för tillämpning förklaras i form av ett antal viktiga principer samt vilka 

metoder som används för att styra budgetlöst. Avslutningsvis presenteras en konceptuell 

modell som sammanställer den teoretiska referensramen.  

______________________________________________________________________ 

3.1 Modern ekonomistyrning  

Ekonomistyrning är den princip där en företagsledning vill styra mot ekonomiska mål, 

vilket kan uttryckas på många olika sätt och nivåer inom en verksamhet. När uttrycket 

först presenterades på 1970-talet var budgetar och produktkalkyler vad som begränsade 

begreppet, vilket idag har utvecklats till bredare synvinklar och icke-finansiella 

perspektiv (Greve, 2009, s. 22). Syftet med ekonomistyrning förklaras enligt följande.  

 

Att med hjälp av ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland 

organisationens medlemmar. 

(Lindvall, 2011, s. 50) 

 

Idag arbetar företag i en mer turbulent miljö med ökad konkurrens gällande såväl kunder, 

medarbetare och leverantörer. Detta innebär att företags olika erbjudanden blir allt mer 

granskade av olika intressenter. För att kunna hantera detta måste företags 

ekonomistyrning säkerställa att samtliga resurser används optimalt och effektivt. De krav 

som marknaden har måste vara i framkant för företags planering och tillvägagångssätt, 

där deras erbjudanden tillfredsställer marknadens önskemål. Det är kritiskt att företag 

snabbt kan växla mellan strategier och ta vara på möjligheter (Nilsson, Olve & Parment, 

2010, s. 23). Utöver detta är det centralt att processorienteringen styrs av kundfokus. Då 

förändras uppmärksamheten från kostnadsobjekt till värdeskapande för kunder. I och med 

detta ökar företagets kvalitetsaspekt avseende arbetets tillvägagångssätt och omfattning. 

Synsättet avser en relation mellan människor, vilket innebär att medarbetarna på ett 

självstyrande sätt förväntas delta i arbetsprocesser och till utveckling (Lindvall, 2011, ss. 

116, 120).  



 

 
 

 

18 

3.2 Budgetering som styrmedel  

3.2.1 Budgetens syften 

Budget ingår i företags ekonomistyrning och är ett stödmedel som finns för att styra ett 

företag mot gemensamma ekonomiska mål (Hansen, Otley & Van der Stede, 2003). 

Arwidi och Samuelsson (1993) beskriver att traditionell budgetering fungerar som en plan 

i företags styrning där en bedömning görs av framtida händelser. Hur budgeten utformas 

och används i kombination med andra styrningsverktyg är olika mellan företag. Det som 

kan variera är vilka mått som är väsentliga, beslutsfattandet vid uppställandet, 

användningsområden samt budgetens betydelse i företags ekonomistyrning (Nilsson, 

Olve & Parment, 2010, s. 198).  

 

Att budgeten i sitt grundutförande är fast, innebär att den tas fram för en period 

(till exempel ett år) och sedan inte förändras oavsett vad som inträffar. 

(Kullvén, 2015, s. 64) 

 

Arwidi och Samuelsson (1993) och Lindvall (2011, s. 173) beskriver att budgeteringens 

traditionella syften är planering, samordning och kontroll, vilka är av stor betydelse i de 

flesta företags ekonomistyrning. Planering innebär att företag vill planera en 

förutbestämd kommande period. Med utgångspunkt i företagets strategi anger budgeten 

vad som ska göras för att uppnå denna, gällande exempelvis försäljning, produktion, 

inköp, rekrytering och investeringar (Greve, 2011, s. 19). Vidare beskriver Kullvén 

(2015, s. 23) att företag vanligtvis planerar verksamheten separat mellan olika divisioner 

för att sedan skapa en helhetsbild. Det andra syftet med budget är samordning vilket 

innebär att samtliga enheter och personal är medvetna om målsättningar och arbetar mot 

uppsatta mål. Samordning är viktigt i det avseende när enheterna i företaget har en stor 

betydelse av varandra (Kullvén, 2015, s. 25). Därför är det viktigt att i budgeten precisera 

vad varje enhet förväntas prestera och att det finns en kommunikation mellan företagets 

samtliga enheter (Ax, Johansson & Kullvén, 2015, s. 198). Slutligen förklaras kontroll 

som ett syfte där verksamheten med hjälp av budgeten får ett underlag för att kunna 

jämföra budgeten med utfallet. Denna jämförelse gör det möjligt att under året anpassa 

verksamheten efter hur det presenterats tidigare (Kullvén, 2015, s. 27). 
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3.2.2 Budgetprocessen 

För att kunna göra jämförelser mellan budget och resultat är budgetarbetet uppdelat i fyra 

processer. Företaget börjar med ett budgetuppställande som innebär det faktiska arbetet 

av att skapa en budget. Planering är en central utgångspunkt där den uppsatta budgeten 

antingen bryts ner till delmål för enskilda divisioner eller, på omvänt sätt, genom en 

sammanställning av enheternas delmål till ett gemensamt (Ax, Johansson & Kullvén, 

2015, s. 238). Det är individuellt för varje företag när budgetuppställandet sker men enligt 

Bergstrand (2010, s. 117) strävar företag efter att göra detta innan ett nytt verksamhetsår 

börjar. Den huvudsakliga planeringen för hela verksamhetsåret ska vara utförd, för att 

uppsatta mål ska kunna fastställas. Budgetanvändande är den löpande processen under 

den förutbestämda tidsperioden, där budgeten används och följs upp för att kunna fatta 

beslut. Informationen om budgeten sprids ut genom verksamheten för att säkerställa att 

samtliga anställda arbetar mot gemensamma mål (Kullvén, 2015, s. 58). 

Budgetuppföljning är den process som innebär jämförelse mellan prognos och resultat 

samt en analys av dessa avvikelser där syftet är att förstår varför de uppstår (Bergstrand, 

2010, s. 152). Budgetanalys är en fortsättande process på budgetuppföljningen som 

granskar hur väl budgeteringen fungerar. Den varians som uppstått ska ge en bild av hur 

bra det går för verksamheten och bedöma vad som internt behöver förbättras för att kunna 

uppnå uppsatta mål, vilket görs genom att utforma budgetprocessen på ett bättre sätt 

(Kullvén, 2015, s. 58).  

3.2.3 Kritik mot traditionell budgetering 

Budgeten får ur flera aspekter utstå kritik för att vara tidskrävande och minska fokus på 

värdeskapande (Østergren & Stensaker, 2011). En effekt av detta är att företag försöker 

anpassa budgetprocessen till ett utvecklat och förbättrat styrningsverktyg (Hope & Fraser, 

2004, s. 20). Enligt Østergren & Stensaker (2011) har alternativa processer presenterats 

för att även inkludera icke-finansiella faktorer som budgetering inte tar hänsyn till. Uyar 

(2009) menar att budgetarbetet ska syfta till att förbättra företagets operativa verksamhet 

men blir i praktiken endast inriktad på finansiella mått. Enligt Hansen (2011) är chefer 

missnöjda med nuvarande budgetstyrning och strävar därmed efter förändringar. En av 

anledningarna är att ledningen hävdar att budgeten hindrar en optimal allokering av 

resurser inom organisationen. Østergren & Stensaker (2011) beskriver att detta beror på 

att budgeten är oflexibel samt medför strikta arbetsföreskrifter. Vidare skriver författarna 



 

 
 

 

20 

att det enbart är ett kortsiktigt beslutsystem eftersom budgetprocessen inte tenderar att 

uppnå företagets långsiktiga strategier, vilket kan visas genom statistik där över 70% av 

undersökta företag inte genomför planerad strategi (Hope & Fraser 2004, s. 19). 

Författarna förklarar vidare att budgetprocessen är resurskrävande då ytterligare statistik 

visar på att budgetprocessens genomsnittliga arbetstid oftast motsvaras av fyra till fem 

månaders arbetstid och kräver därmed 20-30% av chefers tid (Hope & Fraser, 2004, s. 

22). 

 

Uyar (2009) hävdar att budgetprocessen inte längre är anpassad till den omvärld som 

företag idag verkar i. Författaren menar att dagens samhälle ständigt förändras och företag 

behöver därmed vara flexibla för oväntade händelser. Budgeten anses inte vara ett 

anpassningsbart styrningsverktyg och kritiseras för att snabbt bli inaktuell. Hope och 

Fraser (2003) skriver vidare att budgeten influerar företaget till användning av 

oanvändbar information och felaktiga indikationer på framtiden. Exempelvis kan 

manipulation av data ske av en medarbetare för att förstora det positiva i arbetsinsatsen. 

Ytterligare en nackdel är att chefer på olika nivåer skapar buffertar som säkerhet för de 

tillfällen där utfallet inte uppnår budgeterat resultat. Vid motsatt utfall, då vinsten blir 

högre än förväntat, riskeras denna säkerhet istället användas till mindre relevanta utgifter 

och budgeten har då förlorat syftet (Kullvén, 2015, s. 30). Enligt Bergstrand (2010, s. 

137) finns det även risk för målinkongruens mellan företaget och anställda. I dessa fall 

har styrelsen beslutat om en budget som de anställda är omotiverade att följa, vilket leder 

till låsningar inom verksamheten där samtliga medarbetare inte arbetar mot gemensamma 

mål.  

 

Vidare diskuteras att det är vanligt att kommunikation och kontroll sker genom ett 

vertikalt arbetssätt (Hansen, Otley & Van der Stede, 2003). Østergren & Stensaker (2011) 

menar att centralt beslutsfattande vanligtvis förekommer i en traditionell budget och gör 

det svårt för företaget att ta hänsyn till målkongruens. Ett centraliserat beslutfattande 

innebär att beslut tas i ledningen och sedan delegeras ut till divisionerna, vilket skapar ett 

strikt arbetssätt där de enskilda anställda inte får mycket utrymme till friheten att själva 

besluta om arbetets utformning (Anthony et al., 2014, s. 195).  
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3.2.4 Utvecklade metoder av traditionell budgetering  

Innan företag väljer att avskaffa budgeten är det vanligt att de går igenom en successiv 

process där nya metoder beaktas för att bli mer flexibla mot marknaden. Det visas att 

företag vanligtvis tar ett steg i taget där metoder efterhand ersätts för att i slutändan skapa 

en budgetlös styrning. Utvecklade metoder av budgetering som företag ofta genomför är 

aktivitetsbaserad budgetering eller nollbasbudgetering (Østergren & Stensaker, 2011). 

Enligt Kullvén (2015, s. 33) förbättrar dessa metoder budgetprocesser och 

användningsområden men ersätter inte budgeten fullt ut. Neely, Bourne och Adams 

(2003) beskriver att nollbasbudgetering ständigt ifrågasätter verksamheten och anpassar 

budgeten efter aktuella priser och kvantiteter. Författaren menar att metoden baseras på 

att utgifter och resursförbrukning anpassas för varje budgetperiod istället för att basera 

priser och mängder från tidigare perioder. Den aktivitetsbaserade budgeteringen är en 

budgetprocess där fokus ändras från funktioner till aktiviteter genom att göra 

marknadsprognoser där budgeten främst ses som ett verktyg för planering. 

Utgångspunkten är att prognostisera marknadens efterfrågan för att kunna skapa och 

anpassa nödvändiga aktiviteter och att sedan finna lämpliga aktivitetsdrivare samt 

allokering av dessa (Hansen, Otley & Van der Stede, 2003). 

3.3 Budgetlös styrning  

3.3.1 Syften med budgetlös styrning 

Ax, Johansson & Kullvén (2015, s. 279) beskriver att en budgetlös styrning inte reducerar 

de behov som finns vad gäller planering, samordning och kontroll. Författarna menar att 

dessa användningsområden återstår oberoende av om företaget tillämpar en traditionell 

budget eller utvecklande metoder. Neely, Bourne och Adams (2003) förklarar vidare att 

den budgetlösa styrningens processer uppfattas som mer flexibla, tillgängliga samt 

effektiva eftersom ingen komplex budget behöver göras i början av räkenskapsåret. 

Författarna hävdar att resurser och tid som läggs vid planeringsarbetet, i den budgetlösa 

styrningen, är mer värdefulla för företaget i förhållande till traditionell budgetering. Detta 

beror på att processen är framåtblickande och mer anpassad till verkligheten samt syftar 

till att eftersträva företagets uppsatta mål. Vid budgetlös styrning är det viktigt att ha god 

samordning för att kunna skapa kundvärde och god gemenskap, vilket underlättas 

eftersom att det inte finns bestämda direktiv för varje enhet (Hope & Fraser, 2014, s. 114). 



 

 
 

 

22 

Ytterligare en anledning är att företag kan uppmärksamma eventuella problem i ett 

tidigare skede eftersom uppföljningen sker kontinuerligt under räkenskapsåret. Detta 

stärker resonemanget kring att budgetlös styrning ses som en aktuell process (Wallander, 

1995, s. 103).  

 

Mål och resursallokering är viktiga byggstenar i processen (Østergren & Stensaker, 

2011). Målsättningen ska vara en tydlig utgångspunkt för vad företaget vill åstadkomma 

i framtiden. Det beskrivs att processen även bör skapa en koppling till vad som förväntas 

av organisationen från externa intressenter samt ta hänsyn till konkurrenternas 

marknadsposition. Den största skillnaden mot den traditionella budgetprocessen är att 

planeringen sker anpassat efter företagets uppsatta mål (Bourmistrova och Kaarbøe, 

2013). Den budgetlösa styrningen ska minska gapet mellan uppsatta mål, den strategiska 

planen samt det verkliga utfallet och på så sätt skapa mer realistiska framtidsprognoser. 

Tankesättet grundas i att fokus bör finnas vid att eftersträva dessa mål istället för 

tillämpning av en strikt planeringsprocess. Att identifiera de åtgärder som krävs för att 

leverera företagets strategiska mål samt ta hänsyn till konsekvenser av dessa åtgärder ses 

som viktiga delar i ett utvecklat styrningsverktyg (Østergren & Stensaker, 2011). 

 

Den största svårigheten med budgetlös styrning anses vara att det introduceras ett helt 

nytt arbetssätt inom verksamheten. Det beskrivs att de anställda ofta är fast i rutiner och 

det blir då svårt för företag att genomföra förändringar och applicera ett nytt 

styrningsverktyg. Vidare förklaras att det finns risk för interna konflikter med anledning 

att det uppstår otydligheter kring ansvarsfördelning. Vid traditionellt budgetarbete är det 

vanligt med en tydlig delegering av budgetens ansvarsområden men vid löpande 

planering och uppföljning involveras fler anställda i processen (Østergren & Stensaker, 

2011; Uyar, 2009).  

 

Lindvall (2011, s. 173) presenterar kommunikation, motivation och belöning som 

ytterligare syften av den budgetlösa styrningen. Författaren menar att vid utvecklandet av 

flexibla metoder är inte endast finansiella faktorer relevanta. Utgångspunkten är att 

organisationsstrukturen är decentraliserad, vilket ökar motivationen hos de anställda att 

vilja prestera för att företaget ska uppnå uppsatta mål (Hope & Fraser, 2004, s. 110). 

Denna decentralisering skapar ansvar till resursenheterna vilket innebär att ansvaret 
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fördelas ut till den personal som arbetar nära kunden. I och med denna ansvarsfördelning 

skapas det bättre kontroll för ledningen att snabbt uppmärksamma när eventuella åtgärder 

behöver vidtas (Hope & Fraser, 2004, s. 156). Wiley Periodicals (2003) diskuterar vikten 

av denna ansvarsfördelning i följande citat. 

 

The vison of going ”beyond budgeting” is to transform the performance potential 

of an organization. This is done by dreeing the organization from the performance 

trap of annual budgets and, at the same time, releasing the full power of people in 

the front lines. It’s a radical approach, but it’s been proven, and the potential 

benefits are both huge and enduring. 

(Wiley Periodicals, 2003 - Hämtad från Player, 2003, s. 3) 

3.3.3 Flexibel organisationsstruktur 

Budgetlös styrning ger upphov till större frihet och möjligheter för de anställda att ta egna 

beslut, vilket bidrar till innovation, då det inte krävs lika strikta riktlinjer som vid 

användning av budget (De Waal, 2005). Anledningen till denna flexibilitet är, enligt 

Østergren och Stensaker (2011), att beslutsfattandet avser hur resurserna ska fördelas 

kontinuerligt under verksamhetsåren, vilket ökar möjligheterna till att direkt kunna ta 

hänsyn till eventuella problem när de uppstår. De Waal (2005) skriver att det i en 

budgetlös styrning finns ett stort fokus på att uppnå konkurrenskraftiga resultat, snarare 

än förutbestämda mål. Detta innebär att resultaten kan påverkas under året, vilket skiljs 

från den traditionella budgeten, då verksamhetsperioden för den budgetlösa styrningen 

enligt författarna är ett ständigt pågående flöde. 

 

För att kunna skapa flexibilitet är det viktigt att organisationsstrukturen är uppdelad i 

mindre självstyrande enheter (Wallander, 1995). Organisationsstrukturen vid budgetlös 

styrning bör följa ett bottom-up uppställande, istället för top-down styrning, som är 

vanligt i det traditionella budgetuppställandet (De Waal, 2005). Bottom-up är det bästa 

möjliga för anpassning till den snabbt växande omvärlden samt att beslutfattande och 

makt flyttas ner till lägre nivåer i företaget genom att bli självbestämmande enheter (Hope 

och Fraser, 2003). De Waal (2005) menar att dessa utgör en decentraliserad 

organisationsstruktur, vilket bidrar till större flexibilitet då organisationskulturen blir 

mindre komplicerad och enhetsansvariga på de operativa nivåerna får större makt. Detta 
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innebär enligt Anthony et al. (2014, ss. 195-196) att de decentraliserade cheferna fattar 

egna beslut och samordnar med medarbetare. Decentralisering förbättrar således 

beslutfattandet på högre som lägre nivåer i organisationen, eftersom högre chefer kan 

fokusera på långsiktiga beslut och enhetschefer kan fatta snabba beslut som är anpassade 

för den operativa verksamheten. Detta skapar en tidseffektiv process där alla beslut inte 

behövs involvera ledningen (Hope & Fraser, 2003). Processen skapar även möjlighet att 

kunna uppfylla målkongruens eftersom samtliga anställda motiveras till att fatta beslut på 

ett sätt som bäst gynnar hela organisationen (Anthony et al., 2014, s. 195).  

3.3.4 Anpassningsbara styrningsprocesser 

I och med den höga flexibilitet i decentraliserade organisationer, finns det även stort fokus 

vid att effektivt kunna fokusera på marknaden och leverera värde till kund. Detta anses 

vara förutsättningen för att utforma en anpassningsbar styrningsprocess (De Waal, 2005). 

Författarna förklarar att vid budgetlös styrning sker uppföljning av kontinuerliga 

prognoser, vilka avser både finansiella- och icke-finansiella framgångsfaktorer. 

Kontinuerlig uppdatering bidrar till snabbare uppfattning av förändrade 

marknadsförhållanden. Marknaden är den avgörande faktorn då anpassning sker efter 

kundbehov, snarare än att endast ha ett finansiellt fokus som vid den traditionella 

budgeten (Hope och Fraser, 2003).  

 

De företag som aktivt anpassas efter marknadsförhållanden är även de företag som kan 

upprätthålla lojala kunder, i och med nära kundrelationer (Hope & Fraser, 2003). 

Anledningen är, enligt Bourmistrova och Kaarbøe (2013), att företaget kan allokera 

resurser baserat på kundrelaterad planering för vilka varor och attribut som ska prioriteras. 

Vidare beskriver De Waal (2005) att det inte används fasta investeringsbudgetar från 

föregående år vid budgetlös styrning, utan mängden resurser baseras på vilka krav som 

finns på marknaden. Østergren och Stensaker (2011) menar att resursfördelningen blir 

mer dynamisk och kontinuerlig, vilket leder till att rätt mängd resurser används. 

Förändringar i marknadens utbud och efterfrågan sker ständigt och eftersom det påverkar 

företagets lönsamhet måste planering och prognoser ske kontinuerligt och ligga till grund 

för företagets arbetssätt (Henttu-Aho & Järvinen, 2013).  

 



 

 
 

 

25 

Østergren och Stensaker (2011) förklarar vidare att marknadens önskemål och 

möjligheter är utgångspunkten för strategiska beslut och ambitioner hos det 

decentraliserade företaget. Företagets gemensamma mål baseras på 

marknadsförhållanden, önskemål från kunder samt arbetssätt hos konkurrerande företag. 

Prestationsindikatorer används för att jämföra resultat och mål mot konkurrenter. 

Exempel på prestationsindikationer, enligt Hope och Fraser (2004, ss. 116-121), är att 

summera aktuella ekonomiska resultat, använda trendanalyser, rullande prognoser, 

nyckeltal eller tillämpa prestationsrankning. Dessa används för uppföljning och kontroll 

av resultat vid budgetlös styrning.  

3.3.5 Interna principer till budgetlös styrning  

Enligt Hope och Fraser (2004, s. 99) finns det principer som bör följas för att göra det 

möjligt att styra budgetlöst och för att öka de anställdas engagemang till företagets 

visioner. Författarna menar att det är viktigt att ha en tydlig målsättning genom flertalet 

mål avseende förbättring, utvärdering och belöning. För att skapa dessa bör tidigare års 

prestationer, konkurrenter och interna jämförelser ligga till grund (Hope & Fraser, 2004, 

ss. 100-101). För att kunna uppnå målsättningen anses det viktigt att strategi och 

prestationsansvar fördelas ut till de avdelningar som arbetar nära kunden. Dock har 

företagsledningen fortfarande inflytande angående strategiutvecklingen, eftersom de 

eftersträvar en användbar strategi där alla enheter är eniga (Hope & Fraser, 2004, ss. 107-

109). 

 

Ytterligare en viktig aspekt avseende den interna organisationskulturen är att 

belöningssystemet inte endast är utformat genom individuella belöningar, utan 

kombineras med gruppbelöningar (De Waal, 2005). Gruppbelöningar och fördelningen 

av dessa är beroende av vad gruppen har bidragit med. Det som individen belönas med är 

därför ett resultat av hur väl gruppen har arbetat (Tremblay & Chênevert, 2008). 

Belöningarna anses skapa en laganda inom organisationen där engagemang och 

motivation för tillämpning av budgetlös styrning ökar. Detta genom att belöningssystemet 

motiverar anställda till att göra vad som krävs för att gruppen ska lyckas skapa bästa 

möjliga resultat (De Waal, 2005). Vidare menar Hope och Fraser (2004, s. 102) att ett 

företags olika belöningar inte ska avse fasta prestationskrav, utan att fokus ska finnas vid 

individens eller gruppens verkliga prestation. Gruppbelöningar har bättre organisatoriska 
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fördelar än att enbart använda individuella, eftersom det ökar motivation (Tremblay & 

Chênevert, 2008).  

3.4 Verktyg för budgetlös styrning  

3.4.1 Tillämpning  

Som tidigare diskuterats kan företag tillämpa alternativa styrningsverktyg som 

komplement till den traditionella budgeten men dessa fungerar inte som fullständiga 

substitut. Enligt Østergren och Stensaker (2011) är den befintliga teorin kring alternativa 

verktyg till budget inte tillräckligt utvecklad för budgetlös styrning i praktiken. Trots att 

förutsättningarna och användningsområdena för en budgetlös styrning är aktuellt i många 

företag är det fortfarande inte alltid en styrning som implementeras. Enligt författarna 

finns det ovissheter hur den traditionella budgeten ska ersättas men rullande prognoser, 

balanserat styrkort, nyckeltal och benchmarking anses vara lämpliga metoder att utveckla 

och implementera för att lyckas styra utan budget. 

3.4.2 Rullande prognoser  

Enligt Lamoreaux (2011) är syftet med prognoser att få fram en realistisk bild vilket är 

en förutsägelse om vad som kan tänkas ske i framtiden. Enligt Hansen (2011) har ideér 

och teorier kring metoden funnits sedan lång tid tillbaka men det är först på senare tid 

som den har blivit aktuell att tillämpa. Utvecklingen av metoden har nära koppling till 

den pågående diskussionen om att styra budgetlöst (Hope & Fraser, 2004, s. 119). Enligt 

Hope and Fraser (2003) underlättar rullande prognoser företags planeringsarbete genom 

att bidra med en mer korrekt prognos och ger därför en bättre säkerhet för kommande 

perioder än den traditionella budgeten. Eftersom prognoserna kontinuerligt uppdateras 

efter kundens efterfrågan och föregående års ekonomiska utveckling, möjliggörs även 

fokusering på framtiden (Henttu-Aho & Järvinen, 2012). Vidare diskuterar Hope och 

Fraser (2003) att det inkluderas ett fåtal faktorer i processen, vilket underlättar planering 

och styrning. Dessa faktorer kan exempelvis vara försäljning, finansiering och 

kapitalkostnader. Författarna hävdar att de bakomliggande orsakerna till varför rullande 

prognoser används är konstant uppdatering och trovärdig information. Anledningen till 

detta är, enligt författarna, att det inte finns fastställda mål vid rullande prognoser och att 

det då undviks snedvridning av information och resultat.  
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Enligt Hope och Fraser (2004, s. 119) uppdateras de rullande prognoserna månadsvis eller 

kvartalsvis, vilket innebär att prognosen är mer dynamisk än den traditionella 

budgetprocessen. Perioden som förutses är vanligtvis mellan 12 och 18 månader då en ny 

tidsperiod adderas. Bergstrand (2010, s. 164) förklarar att utformningen av prognosen ser 

lika ut för respektive prognos, sedan sker detta löpande och uppdateras varje avtalad 

period. Planeringsarbetet är inte utformat efter varje prognosperiod, utan sker löpande 

under året. Resultatet som uppkommer varje kvartal rapporteras till ansvarig chef som 

utför en kontroll och meddelar eventuella åsikter tillbaka till enhetschefen. Vidare 

förklarar Hope och Fraser (2004, s. 284) att fokus finns vid framtida händelser men 

beroende på företagets storlek varierar antalet prognoser och dess längd. Enligt Ax, 

Johansson och Kullvén, (2015, s. 280) är rullande prognoser inte endast en metod för 

planering utan även ett viktigt verktyg i företagets ekonomistyrning. Hos ett företag som 

inte tillämpar budget är styrningen en ständig förändring och utveckling. Författarna 

menar att företag i denna situation har stort fokus på löpande planering, kontroll samt 

framtidsbedömningar istället för en fastställd budgetprocess. Dock har det framgått en del 

kritik mot användning av rullande prognoser. I och med att det ständigt görs nya 

uppföljningar, är det lättare för enhetscheferna att enbart fokusera vid den nya prognosen. 

Detta innebär att eventuella åtgärder inte alltid sker på grund av den ständigt 

framåtblickande processen, vilket skapar osäkerhet hos ledningen (Lindvall, 2011, ss. 

182-184). 

 

Vidare diskuterar Sivabalan et al. (2009) att med hänsyn till den kontinuerliga 

arbetsprocessen och planeringen av prognoser skapas det mer administrativt arbete, vilket 

både kostar tid och pengar. Bergstrand (2010) menar dessutom att planeringsarbetet ökar 

i och med kontinuerligt uppdaterade prognoser. Motsättnigsvis menar Lindvall (2011, s. 

184) att rullande prognoser medför en bra överblick hur företaget förhålls till föregående 

prognosperiod och kan snabbare påvisa eventuella brister än om budget används. 

Metoden anses också vara smidigare och mer flexibel samt att fokus finns vid relevant 

information.  

3.4.3 Balanserat styrkort  

Utvecklingen av det balanserade styrkortet har grund i de brister som finns mot det 

traditionella sättet att styra företag på. Modellen introducerades av Kaplan och Norton 
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med utgångspunkt i att tillämpning av endast finansiella prestationsmått skapar 

otillräcklig information kring vad som genererar värde för företaget i framtiden 

(Østergren & Stensaker, 2011). Kaplan och Norton (1996) menar att företag lättare kan 

sträva efter de uppsatta målen om även icke- finansiella faktorer tas i beaktning. Vidare 

skriver Anthony et al. (2014, s. 397) att det balanserade styrkortet utgör en större funktion 

i företags ekonomistyrning än att endast komplettera finansiella prestationsmått med icke-

finansiella. Det balanserade styrkortet relaterar till fyra perspektiv som verksamheten bör 

ta i beaktning för att skapa prestationsmått med hänsyn till företagets strategiska mål och 

framgångsfaktorer (Nilsson & Olve, 2013, s. 359). Kaplan och Norton (1996) menar att 

det underlättar för företag att förmedla styrning och strategi med hjälp av det balanserade 

styrkortet. Detta var den bakomliggande orsaken till de fyra perspektiven i Kaplan och 

Nortons modell av verksamhetens styrning.  

 

Lindvall (2011, s. 210) beskriver att det finansiella perspektivet i stor utsträckning medför 

mätningar och belyser det ekonomiska resultatet. Kaplan & Norton (2004) menar att detta 

perspektiv ger företaget den ultimata indikatorn på framgång där strategin utgår ifrån att 

skapa hållbart och växande värde till intressenter. Kundperspektivet presenteras som en 

illustration av företagets yttre effektivitet, detta för att komma närmare verksamheten, då 

kunden är i fokus (Lindvall, 2011, s. 208). Kaplan och Norton (1996) hävdar att 

perspektivet hjälper cheferna att identifiera rätt kund och marknad för att uppnå 

kundtillfredsställelse. Vidare introducerar Kaplan och Norton (2004) det interna 

processperspektivet, vilket är det centrala för att kunna skapa och leverera kundvärde, 

eftersom interna prestationer är ledande indikationer på förbättringar, på både kund- och 

finansiell nivå. Perspektivet syftar till att belysa företagets inre effektivitet snarare än yttre 

effektivitet (Lindvall, 2011, s. 208). Det fjärde perspektivet som Kaplan och Norton 

(2004) lägger fokus vid är lärande- och tillväxtperspektivet. Författarna hävdar att 

immateriella tillgångar måste vara en primär resurs som används för att kunna uppnå 

hållbart värdeskapande. Perspektivet finns enligt Lindvall (2011, s. 209) för att bidra till 

kunskap avseende kundernas behov, vilket skapar möjlighet till ökad effektivitet. Enligt 

Kaplan och Norton (1996) är detta perspektiv viktigt för att skapa långvarig tillväxt och 

förbättring.  
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Kaplan & Norton (2004) belyser att ett balanserat styrkort ska fokusera på parametrar 

som är aktuella för verksamheten, vilka tillsammans ska utgöra en strategi för långsiktigt 

värdeskapande. Kaplan & Norton (1996) diskuterar huruvida styrningsverktygets 

ursprungliga perspektiv är tillräckliga för att förmedla företagets strategi. Författarna 

menar att en del företag adderar ytterligare ett perspektiv, exempelvis 

medarbetarperspektiv, till det ursprungliga styrkortet. Detta eftersom det balanserade 

styrkortet bryter ned de överordnade målen till konkreta handlingsplaner (Kaplan & 

Norton, 1996). Författarna beskriver även att styrningsfilosofin kan ersätta det 

traditionella syftet vad gäller planering men att det balanserade styrkortet inte helt kan 

ersätta samtliga av den traditionella budgetens syften. Författarna hävdar att styrkortet 

istället ska ses som ett icke-finansiellt komplement som fördjupar och förklarar såväl 

finansiella som icke-finansiella värden. Däremot menar Østergren och Stensaker (2011) 

att det är ett primärt verktyg för budgetlös styrning. Det balanserade styrkortet möjliggör 

inte detaljerad planering i samma utsträckning som traditionell budgetering men att 

metoden skapar istället bättre tillgång till mer relevant och aktuell information.  

3.4.4 Nyckeltal  

Enligt Hope och Fraser (2004, s. 120) är nyckeltal i fokus vid budgetlös styrning för att 

ersätta den traditionella budgetens målsättningsprocess och uppföljning. Denna typ av 

prestationsmätning syftar till att avgöra företagets finansiella prestation och position på 

marknaden. Målet med användning av nyckeltal är att få fram en aktuell prestationsbild 

och vad som troligtvis kommer hända i framtiden, där jämförelser görs internt mellan 

avdelningar och externt mot konkurrenter. Författarna hävdar att måtten kan spegla 

historiska termer, så kallade resultatmått, eller framtida termer där orsaksmått mäter vad 

som sannolikt kommer att hända. Detta innebär att en tolkning sker av företagets aktuella 

position och en framtidsbedömning vilket vanligtvis baseras på relationstal, exempelvis 

kostnader i förhållande till intäkter. Enligt Carasús et al. (2017, s. 78) varierar 

tillämpningen av nyckeltal beroende på exempelvis företagets organisationsstruktur, 

verksamhetens storlek och dess konkurrensklimat.  

 

Vanliga finansiella resultatindikationer, hos ett budgetlöst företag, är till exempel 

avkastning på eget kapital och kostnad i förhållande till inkomst (De Waal, 2005). Enligt 

Hope och Fraser (2003) är kundtillfredsställelse och leveransprecision viktiga icke-
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finansiella indikationer för företag som styr budgetlöst. Författarna fortsätter förklara att 

divisioner och personal bedöms på hur väl de presterar jämfört med andra interna 

divisioner samt utomstående konkurrenter. Detta innebär att de inte bedöms baserat på 

tidigare uppsatta finansiella krav. Anledningen är att divisionerna och företaget i helhet 

istället sätter mer långsiktiga mål vilket baseras på interna och externa jämförelser. Utöver 

dessa nyckeltal förklarar författarna att prestationsindikationer såsom vinst, kostnader och 

kvalitet är viktiga att ta i beaktning.  

3.4.5 Benchmarking  

Benchmarking är en metod som företag använder vid planering och uppföljning av arbetet 

(Østergren & Stensaker, 2011; Bourmistrova & Kaarbøe, 2013). Nilsson och Olve (2013, 

ss. 396-397) beskriver att ambitionen är att jämföra effektivitet och produktivitet med 

ledande konkurrenter eller bästa interna avdelningar, för att kunna planera verksamheten. 

Enligt författarna ifrågasätter företagen hur de ligger till på marknaden samt vad de kan 

ta del av hos andra parter internt och på marknaden. Det är viktigt inom intern 

benchmarking att analysera respektive avdelning, eftersom det kan finnas stora 

variationer mellan enheterna (Nilsson & Olve, 2013, s. 540). Østergren och Stensaker 

(2011) instämmer och förklarar att det alltid finns utrymme för inspiration och 

förbättringar. Författarna förklarar vidare att benchmarking används för att öka 

transparens inom verksamheten och motivera personal genom att ta hänsyn till 

konkurrens, vilket leder till interna förbättringar.  

 

En svårighet med benchmarking är att det kan finnas osäkerheter för företag att avgöra 

vilka riktlinjer de ska arbeta mot. Detta kan innebära att chefer inte vidtar åtgärder som 

egentligen är väsentliga. Ytterligare en nackdel är att företag i vissa fall kopierar 

inspirationen utan att skapa en djup förståelse för hur konkurrenterna arbetat fram 

resultatet samt hur de på ett unikt sätt ska kunna uppnå lika bra, eller bättre, resultat. Om 

det inte anses möjligt att på ett logiskt sätt förklara varför ett nytt tillvägagångssätt ska 

förbättra prestationer är risken att företaget kopierar ett arbetssätt som är irrelevant eller 

till och med skadligt (Pfeffer & Sutton, 2006). Istället bör företag praktisera 

benchmarking regelbundet, exempelvis månadsvis, för att göra det möjligt för ledningen 

att studera hur branschen utvecklas och för avdelningsansvariga att förstå effektivitet och 

slagkraft. Det diskuteras vidare att benchmarking i vissa fall kan anses vara en metod som 
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skapar interna konflikter, eftersom det uppmuntrar avdelningar att tävla mot varandra. 

Vad som motverkar detta är företagets interna kultur och marknadsomvärld som istället 

fungerar som motivationsverktyg (Neely, Bourne & Adams, 2003).  

 

Benchmarking är en av den budgetlösa styrningens grundstenar eftersom den konkret 

visar enhetens prestationer jämfört med externa parter. Benchmarking gör det möjligt att 

avstå från de fasta målen som sällan uppnås i en budget och ersätta dem med realistiska 

värden som är jämförelsebara med resterande marknad (Sandalgaard & Bukh, 2014). Med 

hjälp av den respons som erhålls från den externa miljön, underlättar benchmarking i en 

verksamhet med budgetlös styrning. Verksamheten kan anpassas efter förändringar i 

marknaden samt noggranna prestationsbedömningar (Hansen, Otley & Van der Stede, 

2003). För att lyckas med benchmarking är det viktigt att de anställda är fullt informerade 

om vilka processer och aktiviteter som skapar värde inom organisationen och hur deras 

prestationer ökar detta. De ansvariga för benchmarking måste förstå orsakssamband och 

skillnader i prestationer jämfört med externa parter. Därefter blir det lättare att förändra 

verksamheten mot högre effektivitet efter hur andra företag arbetar, dock endast genom 

inspiration och inte imitation (Karlöf, 2009, s. 13).  

3.5 Teoretisk sammanfattning  

Med hänsyn till den kritik mot traditionell budgetering, har det introducerats nya 

styrningsverktyg inom företags ekonomistyrning. Trots nya metoder är traditionella 

syften planering, samordning och kontroll fortfarande väsentliga för en effektiv 

ekonomistyrning. Den budgetlösa styrningen introduceras som ett substitut till den 

traditionella budgeten. Det finns ett antal verktyg som den budgetlösa styrningen grundas 

på, vilka är rullande prognoser, balanserat styrkort, nyckeltal och benchmarking. I och 

med uppkomsten av budgetlös styrning skapas det större flexibilitet inom organisationen, 

styrningsprocesser blir mer anpassningsbara samt interna principer inom verksamheten 

blir mer betydelsefulla.  
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Modell 2: Konceptuell modell  
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4. Empiri  
______________________________________________________________________ 

Följande avsnitt presenterar den empiriska delen där Brings huvudområden inom 

budgetlös styrning identifieras, vilket i nästkommande avsnitt kommer att analyseras mot 

den teoretiska referensramen. Samtligt material är insamlat från intervjuer hos 

nyckelpersoner på företaget där en bred bild ges av företagets budgetlösa arbete, vilket 

interna dokument stödjer. Samtliga intervjuer fördelas enligt kommande rubriker vilka 

följer Brings budgetlösa arbete från början till slut. 

______________________________________________________________________ 

4.1 Företagspresentation 

Bring är ett logistikföretag som levererar stora bud, paket, gods, post, tempererade 

transporter samt hanterar lagring. Företaget är en del av “Posten Norge” koncernen som 

består av de fyra affärsområdena  Frigo, Cargo, Express och Parsel (se bilaga 4). Frigo 

avser kylgods, Express transporterar paketleveranser inom stadskärnan och Parsel 

fokuserar vid primära paket där “business to business” samt “business to consumer” är 

viktiga faktorer. Cargo, som är den aktuella divisionen i studien, avser transporter med 

stora volymer, både internt samt leverans till kund, vilket kan ses som olika trafiker. Dessa 

trafiker innebär den faktiska transporten mellan kontor eller mellan kontor och kund. 

Divisionen är uppdelad i olika självstyrande enheter runt om i Europa. Den aktuella 

fallstudien har genomförts på kontoret i Malmö där enheten ansvarar för sju kontor i 

Sverige och två kontor i Danmark samt handeln i Norge (se bilaga 5). Tidigare var Brings 

divisioner landsindelade där alla divisioner inkluderade samtliga affärsområden. Detta 

ansågs inte fungera optimalt eftersom de fyra affärsområdena hade befintliga skillnader 

avseende transport samt gods. I och med detta introducerades dessa fyra affärsområden 

till enskilda specialister som därav utgör självstyrande divisioner (Ekonomiansvarig, 

2018-04-19).  

4.2 Decentralisering 

Alla beslut som avser samtliga divisioner fattas och konsolideras i koncernen, för att 

skapa en helhetsbild över organisationen. I och med att många av de gemensamma 

besluten fattas av koncernen, tillämpar Bring ett top-down uppställande i detta hänseende. 
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Divisionerna behöver då inte göra en analys på detaljnivå, utan det anses mer lämpligt att 

koncernen fattar dessa typer av beslut för att få ut bästa resultat (Ekonomiansvarig, 2018-

04-19). 

 

Divisionerna arbetar dock som självstyrande enheter och rapporterar sedan vidare till 

koncernen genom ett bottom-up uppställande, som är det främsta tillvägagångssättet för 

beslut. Varje division ansvarar och arbetar mot specifika delmål för att tillsammans uppnå 

koncernens uppsatta mål. Bottom-up arbetet inleds med en realistisk framtidsbedömning 

som respektive kontor tror är möjlig att verkställa i praktiken. I denna inkluderas även 

hur detta ska uppnås genom specifika delmål, vilket är vad som stärker arbetets koppling 

till marknaden (Ekonomiansvarig, 2018-04-19). Varje kontor är följaktligen väldigt 

“livegna” där personalen får bestämma över respektive arbete, där sedan platschefen 

rapporterar prestationer och resultat vidare till divisionen (Team leader administration, 

2018-05-14).  Divisionen sammanställer en total framtidsbedömning, vilken rapporteras 

vidare till koncernen. Ledningen gör därefter en överblick av materialet samt godkänner 

detta eller meddelar eventuella brister och åtgärder. För att bedöma materialet ytterligare 

kommer koncernen med eventuella förbättringar (Ekonomiansvarig, 2018-04-19). 

Ekonomiansvarig förklarar detta som att:  

 

Sen kommer det alltid tillbaka från koncernen att de lägger en liten stretch in för 

att spetsa det lite grann. För det vi kommer med är vad vi verkligen tror på och sen 

är det kanske inte alltid så att det uppfyller koncernens krav på avkastning osv. 

(Ekonomiansvarig, 2018-04-19)  

 

Därefter får respektive kontor återigen arbeta med materialet för att kunna uppfylla de 

nya krav där ytterligare åtgärder vidtas för att kunna realisera målen. Ekonomiansvarig 

menar att ansvarsfördelningen blir en kombination av de båda tillvägagångssätten, 

bottom-up och top-down. Eftersom att arbetet sker på liknande sätt inom hela koncernen 

samt att de självstyrande enheterna beslutar om dess specifika tillvägagångssätt, förklaras 

organisationsstrukturen som decentraliserad (Ekonomiansvarig, 2018-04-19). HR-chefen 

(2018-05-14) instämmer att organisationen är platt och att supportfunktionen mellan 

platschef och VD är av stor betydelse. Detta eftersom att platschefen rapporterar vidare 
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till supportfunktionen, som bland annat utgörs av ekonomiansvarig och HR-chef, vilka 

sedan rapporterar till VD. 

4.3 Från traditionell budget till rullande prognos  

Bring är en verksamhet som inte tillämpar en traditionell budget vid planering, 

samordning och kontroll. Istället har de sedan sex år tillbaka valt att arbeta budgetlöst 

genom rullande prognoser, vilket inte beslutades på divisionsnivå, utan hos koncernen 

(Ekonomiansvarig, 2018-04-19). Den största bakomliggande orsaken var enligt 

ekonomiansvarig att “Det är för att man vill ha ett mer levande verktyg, ett verktyg som 

ändrar sig hela tiden, verkligheten ändrar sig hela tiden” (Ekonomiansvarig, 2018-04-

19). Företaget påverkas i stor utsträckning av marknadsförhållanden och behöver därmed 

vara flexibel mot marknaden. Brings ambition var därmed att de ville tillämpa något nytt 

genom en budgetlös styrning (Ekonomiansvarig, 2018-04-19).  

 

Den traditionella budgeten kritiserades för att snabbt bli inaktuell och inte anpassningsbar 

i samma utsträckning som de nuvarande rullande prognoserna. Dessa ansågs fördelaktigt 

eftersom det blev möjligt att analysera marknaden djupare, på grund av att det sker ett 

löpande arbete till skillnad från budget. Detta ansågs bidra till bättre förståelse för hur 

företaget anpassas till marknaden. Den traditionella budgeten fastställdes för hela 

nästkommande år vilket medförde stora avvikelser (Ekonomiansvarig, 2018-04-19). 

Dessa avvikelser kunde exempelvis innebära att företaget förlorade värdefulla kunder 

eller behövde anställa mer personal. Om uppföljningen istället hade skett löpande hade 

åtgärder kunnat vidtas under processens gång (Business controller, 2018-04-19). Bring 

arbetar i en föränderlig bransch och omvärld, vilket innebar att budgeten sågs som ett 

uråldrigt styrningsverktyg. Under ett nytt budgetår kunde flera faktorer ha förändrats från 

föregående period vilket innebar att det lades mycket tid på att utforma den årliga 

budgeten samt att få den godkänd. Flera budgetförslag reviderades mellan ledningen och 

de enskilda enheterna för att säkerställa att organisationens uppsatta mål eftersträvades 

(Business controller, 2018-04-19). Cheferna ansåg inte att budgeten kunde uppfylla 

marknadens förväntningar och att det ofta lades till buffertar för att vara beredd på 

oväntade fluktuationer i marknaden. Detta anses vara en av de främsta nackdelarna med 

en budget vilket de rullande prognoserna hindrar (F.d. Financial controller, 2018-05-04). 
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Den främsta nackdelen med budget, det är ju att man inser att man har pengar kvar 

när året närmar sig sitt slut och då ska handla upp de pengarna eller vad man ska 

säga. Man inser att nu ligger vi långt under budget och om vi inte handlar upp de 

här pengarna så blir vi av med dem till nästa år. 

(F.d. Financial controller, 2018-05-04). 

 

I övergången från traditionell budget till rullande prognoser tillämpades båda 

styrningsverktygen under det första året, eftersom den årliga budgeten redan var fastställd 

(Business controller, 2018-04- 19). I övergången var en del av budgeten fortfarande 

aktuell, där varje chef hade ett fåtal konton som de ansvarade för, vilka sällan lyckades 

följas. Det förklaras att övergången endast skedde under en ettårsperiod (HR-chefen, 

2018-05-14). Företaget tillämpade däremot inte någon speciell metod, såsom 

aktivitetsbaserad budgetering eller nollbasbudgetering, utan hela strategin förändrades 

direkt utan några mellansteg (Ekonomiansvarig, 2018-04-19). Det blev allt viktigare för 

Bring att jämföra trender istället för att styra genom “best guess” som tillämpades vid den 

traditionella budgeten. Rullande prognoser är ett marknadsanpassat styrningsverktyg, 

vilket de ansågs behöva. Ekonomiansvarig (2018-04-19) instämmer och menar vidare att 

utgångspunkten vid övergången var att Bring kunde arbeta tätare mot verksamheten. 

Business controllern (2018-04-19) förklarar att de fick arbeta mer med budgeten för att 

få den godkänd av ledningen. Detta är inte längre nödvändigt vid rullande prognoser, 

vilket gör att metoden känns tydligare och enklare. 

 

Just det där arbetet där man skulle försöka gissa sig till hur det skulle bli ett år 

framöver, är rätt svårt faktiskt. På så sätt blev de mycket putsande fram och tillbaka 

med budgeten. 

(Business controller, 2018-04-19) 

4.4 Medarbetarnas roll vid övergången  

Vart femte år implementerar företaget nya strategiprocesser där ledning och arbetssätt 

byts ut. Detta brukar ske väldigt drastiskt vilket medför att många medarbetare är vana 

vid stora förändringar. Övergången anses dock ha skapat en förvirring hos anställda kring 

vad de skulle förhålla sig till (Business controller, 2018-04-19). Främst påverkades 

ekonomi- och administrationspersonal samt chefer vid övergången. Därför ansågs det 
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underlätta att dessa hade en god förståelse till anledningar varför övergången valde att 

göras samt kunde se alla fördelar med metoden (F.d. Financial controller, 2018-05-04).  

  

F.d. Financial controller (2018-05-04) förklarar att efter företaget implementerat rullande 

prognoser var kontorscheferna ansvariga för respektive resultat och prognos men 

kontinuerliga samarbeten med andra kontor prioriterades under första året. Detta för att 

underlätta arbetet kring de nya rullande prognoserna, där även nya trafiksystem och 

ekonomisystem implementerades. På grund av att arbetssätten förändrades var 

arbetsförhållandena väldigt turbulenta. I och med detta var denna samordning, genom 

såväl dagliga telefonkontakt och kontinuerlig fysisk kontakt, en kritisk faktor för att 

kunna göra bra prognoser. Efter 12 till 18 månader hade verksamheten byggt upp en 

tillräcklig och välfungerande rutin och det förtroende som krävdes för att kontoren skulle 

kunna arbeta mer självständigt (F.d. Financial controller, 2018-05-04). 

 

Hade vi inte haft det här nära samarbetet som vi hade, att man hade daglig 

telefonkontakt under prognosarbetet och man åkte till de olika kontoren, träffade 

dem på plats, så hade vi inte kunnat göra bra prognoser. Det hade inte gått att göra 

något bra spikat så att vi kan följa upp överhuvudtaget.  

(F.d. Financial controller, 2018-05-04) 

4.5 Marknadsförhållanden 

Ekonomiansvarig (2018-04-19) anser att rullande prognoser möjliggör djupare analyser 

och är därmed ett bättre verktyg för att se den aktuella positionen i förhållande till 

verkligheten. Rullande prognoser ses därmed som ett mer flexibelt styrningsverktyg. 

Detta är enligt business controllern (2018-04-19) en stor fördel vid en föränderlig 

bransch. I och med att prognoser görs kontinuerligt kan eventuella åtgärder justeras 

direkt. Exempel på förändringar som måste tas till hänsyn direkt kan vara att det 

tillkommer eller faller bort kundkontrakt (Business controller, 2018-04-19). 

  

Det är så mycket som kan ha hänt med det året som gör att de nästan blir inaktuellt 

att titta på en budget [...]. Det känns som att det är lite mer lättarbetat med prognos.  

(Business controller, 2018-04-19). 
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F.d. Financial controller (2018-05-04) förklarar vidare att prognoserna behöver anpassas 

efter hur verkligheten anses bli. Företaget bör göra en uppskattning hur inköp och 

försäljning kommer att se ut samt avgöra vad som är en realistisk vinst och fastställa vad 

avdelningen vill åstadkomma. Rullande prognoser är i större utsträckning ”up-to-date” 

och förändringar kan göras i ett tidigare skede (F.d. Financial controller, 2018-05-04). 

  

Gör du en budget så gör du den en gång och oftast kan det hända saker. Att du 

tappar en stor kund eller kanske går in med en jättekund och då blir din budget 

ganska inaktuell väldigt snabbt, vilket gör att jag tycker att prognoser ger en bättre 

planering eftersom den uppdateras mer kontinuerligt. Då har du mer koll på vart 

företaget är på väg och du kan styra businessen lättare.  

(F.d. Financial controller, 2018-05-04) 

4.6 “Target”  

Bring och hela “Posten Norge” koncernen arbetar med en så kallad “target”. Denna utgör 

bolagets mål för året där samtliga anställda utgår från det uppsatta målet under 

arbetsprocessen. Prognoserna som görs under året syftar till att uppnå “target” och därmed 

de gemensamma målen. Det förklaras vidare att prognosprocessen delas in i tre olika 

prognoser under året med en prognos i februari, maj och september. Den sista prognosen 

utgör “target” eftersom den avser resterande år samt följande. Utöver prognoserna arbetar 

Bring även med “best estimate”, vilket används för att få en indikation på hur 

verksamheten ligger till. Till skillnad från företagets “target” är detta en rörlig parameter 

för att ständigt anpassas till aktuella siffror. Det realiserade värdet som är fastställt för 

föregående månader, adderas med prognosen för resten av året. Syftet är att under året se 

utfallet i förhållande till värdet. “Best estimate” kan sedan jämföras såväl mot “target” 

som prognosen, eller mot föregående år, för att lättare göra lämpliga interna jämförelser. 

Det förklaras vidare att bolagets “target” och “best estimate” är hårt påverkade av hur 

marknaden fluktuerar (Ekonomiansvarig, 2018-04-19). 

 

Enligt F.d. Finance controller (2018-05-04) grundas bolagets “target” i riktlinjer från 

koncernen där mål för respektive prognos kommuniceras ut till divisionens ekonomichef 

samt VD. Vidare fördelas företagets “target” ut på respektive enhet och därefter till 

respektive kontor, via en fördelningsnyckel, där de enskilda kontoren ansvarar för att öka 
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försäljning och uppnå “target”. Det beskrivs att ”Givetvis får alltid ett kontor själv 

försöka lösa sina problem, för man har så pass mycket ansvar” (F.d. Financial controller, 

2018-04-19). Team leader för administration (2018-05-14) förklarar att det veckovis sker 

en uppföljning av företagets ”target” för att alla medarbetare ska vara medvetna om 

målsättningen. Det diskuteras även på dessa möten hur prognosen förhålls till ”target” 

samt hur företaget ska prestera bättre och hur eventuella problem ska lösas och förhindras. 

4.7 Rullande prognoser  

Ekonomiansvarig (2018-04-19) förklarar att det är vanligt att samma resultat uppnås även 

om intäkter och kostnader uppskattas på ett övergripande sätt. Detta styrker att rullande 

prognoser är en lämplig metod för att arbeta mot uppsatta mål. Brings prognoser är i stor 

utsträckning övergripande och inte specificerade i detaljer. Bolaget fokuserar inte på 

enskilda konton utan ser till omsättning samt övergripande kostnadsgrupperingar 

(Ekonomiansvarig, 2018-04-19). Enligt team leader för administration (2018-05-14) 

utgörs prognoserna, för deras avdelning, endast av en kalkyl av täckningsbidrag och 

täckningsgrad. Detta underlättar för medarbetarna att skapa en uppfattning om företagets 

mål, vilket skapar en medvetenhet. Metoden är därmed inte lika strikt och styrd som ett 

årligt planeringsarbete (Business controller, 2018-04-19). HR-chefen (2018-05-14) 

förklarar istället att företaget, vid rullande prognoser, arbetar utifrån vad som behövs 

göras och anses nödvändigt för att kunna hålla ned kostnader. Företaget underlättar 

arbetet genom att bygga hjälpsamma verktyg och statistik (Business controller, 2018-04-

19; F.d. Financial controller, 2018-05-04).  

 

Brings arbetsprocess inleds med en prognos i februari, även kallad P1, som avser hur 

resterande av året kommer att se ut. Denna prognos är av minst vikt eftersom att 

årsbokslutet precis gjorts, vilket innebär att störst fokus finns vid denna. I P1 analyseras 

framförallt årets resultat samt hur företaget presterat i förhållande till föregående prognos 

och mål. Prognosen i maj, även kallad P2, avser en period på 12 månader vilket innebär 

det nuvarande året plus kommande års månader fram tills april. Prognosen som läggs i 

september, P3, utgör resterande tre månader av året samt ytterligare 12 månader avseende 

det nya året. P3 pågår därmed i 15 månader och utgör företagets “target”. Eftersom det är 

den sista prognosen som görs för året blir den mest betydelsefull. När denna period inleds 
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blir då P2 inaktuell (Ekonomiansvarig, 2018-04-19; F.d. Financial controller, 2018-05-

04). Vid en ny prognos kan det uppstå förvirring avseende vilken prognos arbetet ska 

förhållas till. Det kan exempelvis avse att målet har förändrats i P3 men att en del 

platschefer fortfarande följer de mål som var uppsatta i P2. Det är därför viktigt att vara 

tydlig i kommunikationen för vilken prognos samtliga ska följa (Ekonomiansvarig, 2018-

04-19). Enligt f.d. financial controller (2018-05-04) är tre prognoser optimalt för att 

kunna styra verksamheten utan att skapa förvirring. Fler prognoser under året anses vara 

administrativt krävande och oväsentligt, eftersom det inte sker stora förändringar mellan 

två perioder. Det finns då en risk att dra förhastade slutsatser, där förändringarna 

egentligen beror på naturliga marknadsfluktuationer. 

 

I Bring är planeringsarbetet inför varje prognos (se bilaga 6) ungefär detsamma, där 

respektive controller tar fram ett material avseende realiserade prestationer och sedan en 

prognos för resten av året. Vidare analyserar controllers omsättningen och hur trafikerna 

presterar samt vilka kunder som tillkommit och hur de nuvarande kunderna ligger till. 

Det medtas även eventuella volym- eller prisökningar. Samtligt material separeras och 

nödvändiga justeringar läggs in. Detsamma görs avseende transportkostnaderna, där 

fokus finns vid marknadskapacitet, marknadsförhållanden, prisökningar och valutaeffekt. 

Därefter görs en grundlig genomgång av alla faktorer för att beräkna företagets 

täckningsbidrag. Vidare kontrolleras de anställdas lönekostnader, om företaget tänker 

reducera eller öka antalet anställda samt eventuell lönehöjning. Dessutom inkluderas alla 

fasta kostnader, b.la. kontor, terminaler och telefoni. Denna analys av kostnader görs av 

respektive controller på varje kontor i Sverige och Danmark. Eftersom Bring ingår i 

“Posten Norge” koncernen ska de utöver detta bära en del av deras administrativa 

kostnader. Alla centrala kostnader såsom ekonomi, IT samt för ledningspersonal i både 

division och koncern tas med i analysen av den nya prognosen. Alla dessa kostnader och 

justeringar kontrolleras och ställs upp, vilket ger en klar och övergripande bild av hur 

företaget ligger till i förhållande till föregående prognostillfälle. Efter denna kontroll 

avgör företagets controller hur nästa prognos ska vara utformad, vilken grundas i 

eventuella förändringar (Ekonomiansvarig, 2018- 04-19). 
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Varje enskild controller sammanställer det totala materialet och därefter sker ett möte 

med respektive platschef där det gemensamt görs en genomgång av allt material inför 

prognosen. Här har cheferna chans att lägga till eventuella aspekter. Det görs dessutom 

en jämförelse mot föregående år, eftersom det är svårt att förutse en del kostnader. 

Eventuella intäkter samt kostnader adderas och därefter utfärdas den nya prognosen 

(Ekonomiansvarig, 2018-04-19). Det förklaras att “Den är rätt så iterativ den här 

processen men det är ungefär så vi tänker oss att den ska vara, att vi har genomgångar 

av prognosen” (Business controller, 2018-04-19). Avslutningsvis rapporteras prognosen 

till koncernen, där det sker en analys och granskning för att sedan meddela eventuella 

förbättringar till respektive controller (Business controller, 2018-04-19). Det som 

huvudsakligen är i fokus för ledningsgruppen är EBIT (Earning Before Interest and 

Taxes) samt omsättningen. F.d. Financial controller (2018-04-19) förklarar att det till stor 

del uppstår motkrav från ledningen eftersom de kontinuerligt fokuserar på förbättring. 

Det förklaras vidare att planering med prognoser är bättre än vid budget där anledningen 

är att planeringen görs tre gånger per år. Prognoserna uppdateras kontinuerligt, vilket ger 

en tydligare bild av företagets position och det är lättare att styra arbetet efter detta. 

Business controller ger exempel på den iterativa processen enligt följande citat.  

   

Om vi börjar på vår nivå, och inte tar det från posten-hållet, så är det att vi börjar 

med att få fram topplinjen och då skickar vi ut till platschefen, våra 

affärsområderschefer […]. Sedan skickar dom tillbaka den och då tar vi fram ett 

förslag på kostnader då vi har fått besked på om de ska anställa någon ny eller 

andra input. Vi skickar sedan tillbaka ett kostnadsförslag med topplinjen så att de 

ser hur slutresultatet kommer att se ut. 

(Business controller, 2018-04-19) 

4.8 Balanserat styrkort  

De nyckeltal som Bring använder är utformade i ett balanserat styrkort (se tabell 2). Bring 

har delat upp det balanserade styrkortet i sex olika perspektiv, vilka är: god arbetsmiljö, 

industrialiserade, integrerade, ledande marknadsposition, kundorienterade och lönsamhet 

(Ekonomiansvarig, 2018-04-19). 
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Avseende god arbetsmiljö har Bring ett stort fokus på HMS, vilket avser hälsa, miljö 

och säkerhet. Nyckeltalet som används är sjukfrånvaro i procent, vilket är ett mycket 

viktigt KPI för företaget (Ekonomiansvarig, 2018-04-19). HR-chefen förklarar att 

sjukfrånvaro och arbetsmiljö är viktiga nyckeltal då de indikerar personalens välmående. 

Arbetsmiljö är ett regelverk företaget utgår ifrån för att helt eliminera arbetsplatsolyckor. 

Bring benämner sjukfrånvaron som ett nyckeltal vilket följs upp varje månad. Utöver 

detta arbetar företaget även med ”nästan olyckor” vilket innebär situationer som inte blev 

en olycka men hade kunnat bli (HR-chef, 2018-05-14). 

 

De industrialiserade nyckeltalen avser framförallt omsättning/h, TB/h och EBIT/h. 

Anledningen till att Bring väljer att använda fördelningsnyckeln “per timme” är att det 

blir mer förhållningsbart vid intern jämförelse mellan de olika kontoren. Detta eftersom 

täckningsbidraget kan skilja sig mycket från kontor till kontor. Avseende de totala 

timmarna, sker en rapportering varje period på hur många arbetade timmar som gjorts, 

inkluderat sjukfrånvaro. Ytterligare nyckeltal som inkluderas i de industrialiserade är 

sändning/h, TB/personalkostnad, TB/sändning samt andel EDI-order. EDI innebär 

elektronisk sändning, vilket uppstår när en kund gör en beställning hos Bring. Då 

rapporterar kunden in beställningen, sedan kommer en elektronisk dataöverföring till 

företaget som registreras i systemet samt till vilken lastbil det ska avse. Detta nyckeltal 

indikerar hur mycket av företagets arbete som sker via EDI-order, för att kunna jämföras 

till det manuella arbetet. Företaget vill öka denna procentsats vilket då innebär ett mer 

effektivt arbete, ökad kundbas samt oförändrat antal medarbetare (Ekonomiansvarig, 

2018-04-19). 

  

Det integrerade nyckeltalet, ej trafikförare/TKR, används inte lika frekvent som de andra 

nyckeltalen, utan enbart i Sverige. Nyckeltalet avser hur mycket som handlas mellan de 

olika kontoren. Bring arbetar däremot aktivt med perspektivet ledande marknadsposition, 

där utgångspunkten är kontrakterad och realiserad försäljning. Anledningen till detta är 

att det är viktigt att förväntningarna på försäljningen överensstämmer med vad som säljs. 

Till största del kan denna avvikelse innebära att kunder meddelar en större volym än vad 

som används för att kunna justera priset. Därför arbetar Bring noga med att följa upp vad 

kunder beställer, i motsats till vad som är avtalat, genom en procentuell avvikelse som 

kallas “contract compliance”. Vidare avser det kundorienterade nyckeltalet hur många 
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besök säljarna gör hos kunderna per arbetsdag, andel kreditfakturor samt antalet 

avvikelserapporter. Slutligen avser perspektivet lönsamhet, i det balanserade styrkortet, 

resultat och täckningsgrad (Ekonomiansvarig, 2018-04-19).  

  

Bring arbetar mycket med att samtliga KPI:er noga ska följas upp, eftersom de visar om 

något avviker negativt eller om KPI:n förhåller sig till målet. För att få bästa möjliga 

resultat ska det uppsatta målet från prognosen uppnås i slutändan. Detta uppnås genom 

att det balanserade styrkortet uppdateras varje månad och meddelas till respektive 

platschef. Det är utformat utifrån att alla kontor använder liknande KPI:er och ingår i 

samma system. På så sätt kan alla kontor ta del av varandras resultat för att kunna hindra 

negativa avvikelser och bidra till förbättring (Ekonomiansvarig, 2018-04-19).  

 
Tabell 2: Balanserat Styrkort Bring  

4.9 Resultat mot prognos 

Ekonomiansvarig (2018-04-19) förklarar att Bring genomför ett månadsbokslut 

respektive månad för att noga kunna kontrollera och följa upp verksamheten. Controllers 

rapporterar in månadsbokslutet och en genomgång med respektive platschef görs 

avseende resultat samt hur företaget förhålls till prognosen. Ekonomiansvarig menar att 

“Om vi har stora avvikelser på något kontor går man in och tittar på det och tar tag i 
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detta direkt. Man väntar inte till nästa prognos, utan man går aktivt in och gör en 

förändring” (Ekonomiansvarig, 2018-04-19). När månadsbokslutet har sammanställts 

rapporteras detta ut till hela ledningsgruppen, vilket gör det möjligt för respektive kontor 

att se varandras resultat. Ekonomiansvarig berättar att “Vi är väldigt transparenta i detta 

hänseendet, alla kan se allas prognoser” (Ekonomiansvarig, 2018-04-19). HR-chefen 

(2018-05-14) förklarar vidare att cheferna utöver detta har veckomöten för att underlätta 

månadsboksluten. Detta sker genom att stämma av och ha koll på sina resultat, där 

kostnader och intäkter kontrolleras av controllers samt att cheferna får en bra bild över 

hur trafikerna går.  

I och med att månadsboksluten grundas på uppskattade siffror genomför controllers ett 

uppföljningsslut i mitten av respektive månad. Detta sker eftersom att allt arbete inte 

avslutats vid månadsbokslutet och det är därmed av stor betydelse att analysera utfallet 

mot föregående månad (Business controller, 2018-04-19). Team leader för administration 

(2018-05-14) förklarar likaså att de gör en uppföljning av prognosen ungefär 45 dagar 

efter månadsbokslutet. Business controller (2018-04-19) fortsätter förklara att de 

använder en KPI-rapport vid respektive uppföljningsslut där eventuella avvikelser 

analyseras. Fokus finns vid resultatuppföljning för att se hur verksamheten generellt 

presterar jämfört med tidigare perioder. Det finns även ett stort fokus på vilka länder 

försäljningen sker till samt hur dessa länder utvecklas. Eftersom det är en 

transportbransch så behöver fokus finnas vid import och export samt där försäljningen är 

högst. Uppföljningarna hanteras av platscheferna varje månad som gör analyser och 

antaganden utifrån dessa (F.d. Financial controller, 2018-05-04). Utöver presenterade 

uppföljningar har respektive kontor en “business review” med platscheferna två gånger 

om året. Då görs en analys avseende resultat, de utmaningar som kontoret står inför, 

eventuella förbättringar samt försäljning. Dessutom har varje kontor även ett konsoliderat 

“business review” med divisionsansvariga, vilket innebär en överblick av respektive 

affärsområde (Ekonomiansvarig, 2018-04-19).  

Bring arbetar kontinuerligt med att jämföra prognos mot resultat, där det vid jämförelsen 

uppstår en del avvikelser som måste rapporteras upp till ledningen. Det ska alltid göras 

en förklaring till avvikelsen men det behövs inte alltid vidtas större åtgärder (F.d. 

Financial controller, 2018-05-04). Vidare förklarar f.d. financial controller att det kan 

uppstå problem kring avvikelserapporter. Dessa kan exempelvis innebära att 
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företagsledningen gett ut krav och riktlinjer till de enskilda enheterna som är svåra att 

leva upp till. En del kontor skickar då in en felaktig rapport för att spara tid till att vidta 

eventuella åtgärder. Det skapas ett dilemma, då det lämnas en bättre prognos än vad 

kontoren tror på. Lyckas de inte vidta åtgärderna innan månadsrapporteringen uppstår 

extremt stora avvikelse och företaget måste genomföra större avvikelseförklaringar och 

korrigera sitt arbete. Trots framåtblickande prognosarbete måste verksamheten på detta 

sätt även förstå orsaker till varje utfall för att kunna göra eventuella korrigeringar 

framöver (F.d. Financial controller, 2018-05-04). 

4.10 Intern jämförelse  

Utöver jämförelser mellan resultat och prognos inom respektive kontor, är det vanligt att 

Bring jämför resultat mellan kontor inom samma division. Intern jämförelse görs för att 

skapa inspiration genom att bedöma arbetet samt hur verksamheten presterar. Det sker 

ingen jämförelse mellan olika divisioner eftersom dessa har olika förutsättningar och 

arbetssätt. Jämförelsen sker inte enbart genom analys av siffror, utan kontors olika 

trafikförutsättningar tas även i hänsyn. Dessa jämförelser är möjliga eftersom samtliga 

kontor är transparenta där alla kan ta del av allas resultat (Ekonomiansvarig, 2018-04-

19). Business controller (2018-04-19)  menar vidare att detta är den enda jämförelsen som 

sker på kontorsnivå. HR-chefen (2018-05-14) förklarar att intern jämförelse är svårt på 

kontorsnivå eftersom att storlek på kontor och verksamheten skiljs mycket, vilket gör att 

det inte alltid är jämförbart. Därför sker denna jämförelse till viss del på högre nivåer i 

ledningsgruppen där täckningsgraden framförallt utvärderas. Däremot förklarar f.d. 

financial controller (2018-05-04) att täckningsgraden och vinstmarginalen inte endast 

används för intern jämförelse utan även mot andra företag. “Speciellt täckningsgraden, 

den är väldigt låg i transportbranschen och där jämför man sig och benchmarkar sig 

väldigt mycket med de andra stora, t.ex. DHL” (F.d. Financial controller, 2018-05-04).  

 

Team leader för administration (2018-05-14) förklarar att vid interna jämförelser kan 

konflikter uppstå inom organisationens olika kontor. Ingen platschef vill prestera sämre 

än någon annan eller gå miste om aktiviteter som genererar intäkter. Konflikterna kan 

innebära mindre optimala lösningar, vilket ekonomiansvarig beskriver som följande:  
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Det kan vara att man från Ystad till Jönköping har en kund på den trafiken och sen 

har Malmö också gods till Jönköping. Där skulle man egentligen kunna samköra 

detta på ett smart sätt men det vill man inte i Ystad. Utan den kunden ska man 

behandla speciellt. Man kanske inte vill ha den kunden via Malmö och fylla på bilen 

här, för här har man haft sämre kvalitet. [...] Man vill inte förlora denna kund så 

då väljer man lite dyrare lösning. Bättre för Ystad och sämre för Malmö. 

(Ekonomiansvarig, 2018-04-19) 

För att på bästa sätt lösa dessa konflikter träffas varje enhet varannan månad i 

ledningsgruppsmöten. Här diskuteras problem som uppstått för att kunna lösa dessa samt 

öka samarbetet mellan de olika kontoren. Enligt ekonomiansvarig är det viktigt att i dessa 

tillfällen ha en bra chef som kan förstå problemen men samtidigt vara rak och tydlig i 

kommunikationen (Ekonomiansvarig, 2017-04- 19). 

4.11 Värdeskapande 

I Bring är olika former av motivation och belöningar centrala, både till anställda och 

kunder. Platscheferna är medvetna om koncernens gemensamma mål och motiveras om 

dessa uppfylls då de tillhandahåller en bonus (Ekonomiansvarig, 2018-04-19). Även HR-

cheferna har ett bonussystem, vilket avser mål om EBIT, sjukfrånvaro och kvalitet (HR-

chefen, 2018-05-14). Dessutom har även säljarna ett bonussystem som inkluderar säljmål, 

nya affärer, utbyte av affärer, utveckling av affärer samt högre EBIT och täckningsgrad 

(Ekonomiansvarig, 2018-04-19). Ekonomiansvarig förklarar att företagets övergripande 

mål inte är av lika stor betydelse för speditörer eller chaufförer. Det förklaras vidare att 

de istället motiveras av en känsla att leverera så effektivt som möjligt (Ekonomiansvarig, 

2018-04-19). Enligt team leader för administration (2018-05-14) kan denna motivation 

skapas genom att samtlig personal, genom de rullande prognoserna, blir medvetna om 

vad som ska göras vilket leder till att alla vill prestera bättre samt bidra till effektivitet. 

Platscheferna och HR-avdelningen ansvarar för personalens välmående och vidtar 

eventuella åtgärder vid upprepad sjukfrånvaro från flera anställda. Var 18:e månad gör 

Bring personalundersökningar och medarbetarsamtal med samtliga anställda där chefer 

medverkar. Utöver detta besöker HR-chefen respektive kontor regelbundet för att 

praktiskt ta hänsyn till personalens välmående samt arbetsmiljö (HR-chef, 2018-05-14).  
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F.d. financial controller (2018-05-04) förklarar att de anställda på kontorsnivå motiveras 

när något av nyckeltalen ökar eller om det går bra för företaget. Det kan även inkludera 

icke-finansiella värden såsom minskat antal olycksfall. Om det indikeras att företaget 

presterat bra uppmärksammas detta till aktuella medarbetare. Vid motgångar arbetar 

Bring konstruktivt för förbättring (Ekonomiansvarig, 2018-04-19). Business controller 

(2018-04-19) förklarar att ett arbete nära den operativa verksamheten är en bra 

motivationsfaktor eftersom att det ger en bättre inblick i resultatet. HR-chefen (2018-05-

14) och team leader för administration (2018-05-14) instämmer att frihet under ansvar 

och flexibilitet är en viktiga motivationsfaktorer, för både chefer och medarbetare. Det 

arbetas utöver detta dagligen med personalens välmående där till exempel flexibla 

arbetsplatser, höj- och sänkbara skrivbord, olika aktiviteter såsom träningsaktiviteter, 

massage och gym bidrar med detta. För att skapa en “team-känsla”  har Bring olika 

aktiveringskoncept och kick-offs (HR-chef, 2018-05-14).  

 

Bring värdesätter de befintliga kunderna mycket, där uppföljning sker genom att säljarna 

kontaktar dem en gång i månaden samt genom fysiska besök två gånger per år. Respektive 

säljare har en portfölj med ett antal kunder som de ansvarar för (Ekonomiansvarig, 2018-

04-19). Kundundersökningar och statistik avseende leveransprecision sammanställs även 

varje månad för att säkerställa att kundernas önskemål uppfylls (Team leader 

administration, 2018-05-14). Dessutom är det många nya kunder i Sverige som kontaktar 

Bring, då det anses vara ett väletablerat varumärke. Utöver detta finns det anställda som 

ansvarar för att attrahera nya kunder. Kontinuerliga uppföljningar avser dessutom att 

attrahera nya och behålla befintliga leverantörer. Ekonomiansvarig menar att “Det är 

viktigt att leverantörerna följer det vi står för, vilket är miljö och säkerhet” 

(Ekonomiansvarig, 2018-04-19) 
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4.12 Ett mer levande verktyg 

Sammanfattningsvis är rullande prognoser ett styrningsverktyg som används i hela 

koncernen då metoden anses vara flexibel, realistisk samt framåtblickande. 

Arbetsprocessen sker på ett anpassningsbart sätt där kontinuerliga analyser sker och 

åtgärder vidtas.  

 

Det är för att man vill ha ett mer levande verktyg, ett verktyg som ändrar sig hela 

tiden, verkligheten ändrar sig hela tiden.  

(Ekonomiansvarig, 2018-04-19) 

 

Jag föredrar ändå prognoser. Det är ett lite mer levande verktyg.  

Business controller, 2018-04-19)  

 

Jag tycker prognoser är mycket bättre att jobba med. 

(F.d. Financial controller, 2018-05-04) 
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5. Analys  
______________________________________________________________________ 

Avsnittet analyserar likheter och skillnader som uppstått mellan empiriskt grundat 

mönster och teoretiskt förväntat mönster. Avsnittet inleds med en diskussion avseende 

den budgetlösa styrningens fördelar. Vidare analyseras hur de traditionella syftena 

planering, samordning och kontroll uppfylls vid budgetlös styrning. Detta görs för att i 

kommande avsnitt kunna besvara uppsatsens problemformuleringar.  

______________________________________________________________________ 

5.1 Valet av budgetlös styrning 

När Bring för sex år sedan valde att implementera den budgetlösa styrningen fanns det 

ett flertal påverkande faktorer. Främst ansågs marknaden vara en huvudsaklig aspekt till 

förändring, då företaget prioriterade ett mer levande verktyg som kunde anpassas efter 

verkligheten. Marknaden anses, enligt Nilsson, Olve och Parment (2010, s. 23), vara 

turbulent och drivas av en hög konkurrens. Därmed måste företag som tillämpar en 

modern ekonomistyrning snabbt anpassas efter möjligheter och önskemål som finns på 

marknaden, vilket innebär att smidigt kunna växla mellan olika strategier. Vid 

tillämpning av traditionell budgetering ansågs företaget påverkas allt mer av 

marknadsförhållanden vilket utgjorde att budgeten snabbt blev inaktuell. Detta eftersom 

den endast fastställdes en gång om året vilket kunde orsaka stora avvikelser. Teori 

instämmer i detta hänseende där Uyar (2009) menar att en budget inte kan anpassas till 

omvärlden på samma sätt som budgetlösa alternativ. I praktiken visas detta genom att 

avvikelser kan bero på att företaget förlorar värdefulla kunder eller att verksamheten 

kräver fler anställda. Om arbetsprocessen istället hade varit mer kontinuerlig hade 

åtgärder kunnat vidtas löpande. Wallander (1995, s. 103) instämmer och menar att 

styrningen kan ses som en flexibel och aktuell process. Med hänsyn till dagens 

föränderliga och komplexa omvärld varierar utbud och efterfrågan ständigt, vilket företag 

måste ta i beaktning. Därmed anses det väsentligt för företag att vara anpassningsbara och 

flexibla, både gentemot kund och marknad. Detta anses, enligt Neely, Bourne och Adams, 

(2003) och Wallander (1995, s. 103), uppfyllas genom kontinuerliga analyser av 

verkligheten. 
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Ytterligare en anledning till att företaget frångick det traditionella budgetarbetet var att 

den budgetlösa styrningen ansågs eliminera dess nackdelar. Østergren och Stensaker 

(2011) förklarar att de främsta nackdelarna med budget är att den är oflexibel, medför 

strikta arbetsförhållanden samt grundas på orealistiska värden. I och med att Bring ville 

vara nytänkande och anpassas efter den föränderliga omvärld som idag existerar, ansågs 

en flexibel styrning vara av stor betydelse. Trots att budgetlös styrning, enligt Bring, anses 

öka administrativt arbete är den tid och de resurser som ägnas mer värdefulla. Detta 

innebär att inget bakåtblickande arbete behövs göras, utan ett framåtblickande arbete är i 

fokus. Enligt Player (2003) samt Hope och Fraser (2003) anses en optimal styrning utöver 

detta vara flexibel, anpassningsbar samt realistisk. I praktiken anses en decentraliserad 

organisationsstruktur uppfylla dessa krav och är även central för att kunna driva en 

optimal budgetlös styrning. För att motarbeta strikta arbetsförhållanden, bidrar 

decentraliseringen till innovation och möjligheter för medarbetarna att ta egna beslut. 

Detta är enligt Bring en huvudaspekt för att kunna anpassas efter marknadsförhållanden 

och eventuella marknadsfluktuationer. En följd utav detta anses vara att målkongruens 

uppnås då medarbetarna får större ansvar och ökad motivation. Gemensamma mål 

uppfylls inte i samma utsträckning i en centraliserad organisation eftersom ansvaret, 

enligt De Waal (2005), inte delegeras till medarbetarna som arbetar närmast kund. 

Lindvall (2011, s. 173) förklarar i samband med detta att kommunikation, motivation och 

belöning är centrala syften i en decentraliserad verksamhet och att därför finansiella 

faktorer inte är tillräckliga. Detta visas även hos Bring, då stort fokus finns vid dessa 

syften eftersom de är bidragande faktorer för att uppnå gemensamma mål och därmed 

målkongruens. 

  

Enligt Østergren och Stensaker (2011) är en av de största svårigheterna med budgetlös 

styrning att det implementeras en helt ny styrningsmetod, där det kan vara svårt för 

anställda att frångå rutiner. Denna svårighet anses vara en orsak till att styrningsmetoden 

inte implementeras i företag som vill frångå en strikt arbetsprocess. På liknande sätt ansåg 

Bring att övergången skapade förvirring hos de anställda eftersom det blev otydligt hur 

ansvarsfördelningen skulle ske. Denna förvirring anses enligt Østergren och Stensaker 

(2011) skapa interna konflikter, vilket däremot inte överensstämmer med Brings 

upplevelse vid övergången. Medarbetarna blev vid implementeringen väl upplysta om 

styrningens samtliga fördelar, vilket bidrog till större gemenskap och tätare samarbete. 
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Detta är en viktig faktor för att möjliggöra en smidig övergång, vilket anses undvika 

svårigheterna vid implementering av ett nytt styrningssätt. Praktiken visar därmed att 

övergången inte behöver vara en svårhanterlig process, däremot finns en skillnad mellan 

teori och praktik avseende en successiv process. Østergren och Stensaker (2011) menar 

att företag vid implementering av budgetlös styrning, vanligtvis genomgår en successiv 

process där alternativa metoder, såsom aktivitetsbaserad budgetering och 

nollbasbudgetering, används innan den budgetlösa styrningen appliceras fullständigt. I 

motsats har ett praktiskt fall visat att dessa metoder inte alltid är nödvändiga. Bring menar 

istället att en drastisk övergång är möjlig och underlättar processen. Däremot förklaras 

det att en del budgetarbete fortfarande tillämpades vid övergången men att de till största 

del ersattes av budgetlösa metoder. Anledningen till detta var att den årliga budgeten 

redan var fastställd och företaget hade därför inte i avsikt att genomgå en successiv 

process. Liknelsen kan dras att det krävs parallellt arbete för att genomföra en väl 

implementerad övergång.   

5.2 Planering  

Hos Bring är planeringsarbetet en realistisk framtidsbedömning, vilket även Neely, 

Bourne och Adams (2003) samt Bourmistrova och Kaarbøe (2013) uppmärksammar som 

en viktig aspekt i budgetlös styrning, där uppsatta mål är ett huvudsakligt fokus. I och 

med att företaget verkar i en flexibel organisationsstruktur har medarbetarna ett stort 

inflytande av vilka mål och interna förändringar som planeringen ska förhållas till som 

sedan sammanställs till en total framtidsbedömning för divisionen. Denna arbetsprocess 

kan kännetecknas av hur Hope och Fraser (2003) definierar ett bottom-up uppställande 

och anses vara det optimala vid decentraliserad styrning, enligt både praktik och teori. 

Likheter som belyses är att planeringsarbetet är en flexibel arbetsprocess som anpassas 

efter marknadskapacitet och eventuella marknadsfluktuationer, vilket påverkar företagets 

utbud och efterfråga.  

  

Bring tillämpar en budgetlös styrning för att till viss del undgå den kritik som riktas mot 

den traditionella budgetens syfte vad gäller planering. I och med att styrningen möjliggör 

kontinuerliga uppdateringar samt anpassning efter omvärlden, som innebär att företaget 

inte förhålls till felaktiga indikationer på framtiden, skapas tillförlitlig information till 

planering. Østergren och Stensaker (2011) instämmer och menar vidare att 
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resursfördelningen blir mer dynamisk och kontinuerlig vid budgetlös styrning. Hos Bring 

anses rullande prognoser, med hänsyn till omvärldsförändringar, vara det bästa 

alternativet för att genomföra en planering, eftersom det ger ett framåtblickande och 

realistiskt utfall. Trots att Østergren & Stensaker (2011) nämner att det finns olika 

styrningsverktyg som är lämpliga att implementera vid budgetlös styrning, anser Bring 

att rullande prognoser därför bör prioriteras.  

  

Bring tillämpar prognoser kvartalsvis, vilket överensstämmer med vad Hope och Fraser 

(2004, s. 119) menar är att föredra framför att genomföra ett prognosarbete månadsvis. 

Hos Bring anses fler prognoser vara mer administrativt krävande och oväsentligt, 

eftersom det då inte sker stora förändringar mellan två perioder samt att förhastade 

slutsatser riskeras att dras. Teori benämner däremot inte vilken av kvartalsprognoserna 

som är av störst betydelse, utan Bergstrand (2010, s. 164) förklarar endast att 

utformningen ser lika ut för respektive prognos och uppdateras varje avtalad period. Detta 

överensstämmer med Brings planeringsarbete men dock lägger företaget stor vikt vid de 

olika prognosernas värde och planerar efter dessa. Bring menar att det krävs en prognos 

som är mer betydelsefull, för att kunna analysera företagets “target” vid planering, vilket 

kan ses som ett gap i teorin. Fortsättningsvis förklarar De Waal (2005) att det inte krävs 

strikta riktlinjer i planeringsarbetet men dock visar praktiken på att planeringsarbetet ser 

lika ut vid varje prognostillfälle och att utformningen är detsamma. Hos Bring finns stort 

fokus vid föregående års prognos och mål eftersom det utgör en utgångspunkt för 

planeringen. I och med detta kan planeringsarbetet ses som en förhållandevis strukturerad 

och delvis bakåtblickande arbetsprocess, vilket till viss del motsäger teorin avseende en 

flexibel och framåtblickande process (Heupel & Schmitz, 2015).  

 

Vidare upplyses en likhet avseende företags gemensamma mål. Det förklaras i teori att 

planeringsarbetet sker separat hos respektive avdelning, vilket sammanställs till en 

övergripande helhet (Kullvén, 2015, s. 23). Brings planeringsprocess sker med liknande 

genomförande på respektive kontor följt av eventuella korrigeringar från platschef samt 

VD. Denna planeringsprocess finner även likheter med budgetuppställandet vid 

traditionell budgetering, eftersom Ax, Johansson och Kullvén (2015, s. 238) förklarar att 

budgeten sammanställs på enskild enhetsnivå och därefter till ett gemensamt arbetssätt 

för företaget. Bourmistrova och Kaarbøe (2013) kritiserar dock budgetens 
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planeringsprocess eftersom den till viss del bortser företagets gemensamma mål. Enligt 

Bring är detta ytterligare en övervägande faktor som elimineras vid budgetlös styrning 

och företaget anser därmed att detta styrningssätt är att föredra vid planering.  

  

Ytterligare ett viktigt verktyg för planering är det balanserade styrkortet, vilket Østergren 

och Stensaker (2011) anser ersätta syftet avseende planering och är därmed ett primärt 

verktyg för företag som styr budgetlöst. Detta överensstämmer med praktik, där det finns 

stort fokus vid styrkortet, eftersom planeringsarbetet avseende de rullande prognoserna 

är utformat efter dess nyckeltal. Dock har Bring valt att ersätta de fyra traditionella 

perspektiven, som Kaplan och Norton (2004) menar avser finansiella mått, kundfokus, 

interna processer samt lärande och tillväxt, med sju företagsspecifika perspektiv. 

Företaget menar att anledningen till detta var att de inte ansågs relevanta i förhållande till 

Brings gemensamma styrningsfilosofi och var därmed inte anpassade efter uppsatta mål. 

Trots detta kan liknelser dras mellan Brings företagsspecifika nyckeltal och grundarnas 

ursprungliga perspektiv. Nyckeltalen som inkluderas i “god arbetsmiljö” och 

“integrerade” kan liknas vid det interna perspektivet, eftersom dessa avser förbättringar 

inom organisationen. Vidare finns ett samband avseende det “industrialiserade” och 

“lönsamma” nyckeltalen till det finansiella perspektivet då samtliga nyckeltal avser 

företags omsättning och prestationer. “Ledande marknadsposition” och 

“kundorienterade” kan tydligt kopplas till lärande och tillväxt samt kundperspektivet. I 

och med dessa liknelser innebär det att företag i praktiken fortfarande tar de ursprungliga 

perspektiven i beaktning vid utformning av såväl finansiell som icke-finansiell planering.  

  

Sivabalan et al. (2009) och Bergstrand (2010) anser att planeringsarbetet ökar och blir 

mer administrativt krävande vid budgetlös styrning, vilket överensstämmer med 

praktiken. Bring förklarar att planeringsarbetet är mer tids- och administrativt krävande 

vid planering av rullande prognoser eftersom prognoserna görs tre gånger om året, i 

motsats till en gång om året. Dock hävdar Neely, Bourne och Adams (2003) 

motsättningsvis att planeringsarbetet bör vara mer tidseffektivt i och med den flexibilitet 

som finns samt att ingen komplex budget används. Med hänsyn till praktiken är den tid 

och de resurser som ägnas till prognoserna mer värdefulla och välarbetade än vid 

traditionell budget. Bring förklarar vidare att information som är relaterat till 

planeringsarbetet är uppdaterat, ger en tydligare bild av företagets position samt 
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eliminerar det bakåtblickande arbetet. Detta resonemang stärks, både i praktik och teori, 

då det krävs mycket tid och resurser för att skapa en realistisk och framåtblickande 

planering. Hope och Fraser (2003) instämmer och menar att de två bakomliggande 

orsakerna till rullande prognoser och balanserat styrkort, är trovärdig information och 

konstant uppdatering.  

5.3 Samordning  

I praktiken avser samordning interna processer som berör företagets förmåga att driva 

verksamheten åt ett gemensamt håll. En förutsättning anses vara att 

organisationsstrukturen är decentraliserad där samtliga kontor, enheter och divisioner 

inom koncernen arbetar självständigt. Det är även centralt att företagets anställda är väl 

medvetna om uppsatta mål. Utöver detta förklarar Hope och Fraser (2014, s. 114) att den 

budgetlösa samordningen bör ske löpande med syfte att kunna uppfylla kundvärde samt 

skapa en god gemenskap mellan anställda. Det är tydligt att dessa liknelser är 

grundförutsättningar för att uppfylla en budgetlös samordning och anses innebära en 

kontinuerlig process av kommunikation mellan anställda samt mot kunder.  

 

Hos Bring arbetar anställda utifrån vad som anses nödvändigt för att minska kostnader 

och för att, precis som Østergren och Stensaker (2011) belyser, anpassa strategier och 

ambitioner efter marknaden. Det beskrivs däremot inte i teori att ett kostnadsfokus är lika 

viktigt hos det decentraliserade företaget som det framgår praktiken. Lindvall (2011, ss. 

116, 120) menar att uppmärksamheten ska förflyttas från kostnadsobjekt till 

värdeskapande för kunder men i praktiken är båda dessa faktorer lika betydelsefulla för 

att skapa goda resultat. Med hänsyn till detta visas det att budgetlösa företag är mer 

kostnadsinriktade än vad teorin påpekar men att stort fokus fortfarande finns vid 

marknaden och kundens efterfrågan. Bring belyser att värdeskapande för kunder är ett 

viktigt arbete där både befintliga och nya kunder värdesätts. Kundundersökningar, fysiska 

besök och uppföljning sker regelbundet för att säkerställa att kundens önskemål och krav 

uppfylls. Kundtillfredsställelse är en central faktor för en budgetlös styrning (Kaplan och 

Norton, 1996; Hope och Fraser, 2003). 
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Ytterligare en skillnad som kan upplysas mellan teori och praktik är vilken 

ansvarsfördelning som anses mest fördelaktig. Teori belyser starkt vikten av att budgetlös 

samordning ska följa en bottom-up uppställning, då den möjliggör anpassning till 

marknaden och flyttar ansvar nedåt i organisationen (De Waal, 2005; Hope och Fraser, 

2003). I motsats till detta anser Bring att det inte är tillräckligt att ansvar och beslut sker 

genom ett bottom-up uppställande. Istället anses det gynnsamt att följa ett top-down 

ansvar i tillfällen då organisationens gemensamma beslut ska fattas, vilket De Waal 

(2005) egentligen menar är mer fördelaktigt vid strikt budgeteringsarbete. Bring motsäger 

teorin då de påpekar att koncernen är de enda som har en helhetsbild över samtliga 

divisioner. Det anses underlätta arbetet för divisionerna, då de inte behöver genomföra 

analyser på detaljnivå för respektive verksamhet. Bortsett från detta följer Bring ett 

bottom-up uppställande i övrigt arbete, där samtliga avdelningar arbetar självstyrande och 

styr respektive arbetes tillvägagångssätt. Denna tydliga skillnad mellan teori och praktik 

är viktig att nämna då teori inte anses belysa att företag även måste följa direktiv som 

sätts högre upp i organisationen. 

  

För att anställda inom Bring ska vara medvetna om företagets gemensamma mål arbetar 

de efter uppsatt ”target”, vilken inkluderar en uppsättning delmål för olika 

kostnadsobjekt. Teori instämmer med detta arbetssätt där Bourmistrova och Kaarbøe 

(2013) förklarar att målsättningen ska vara en tydlig utgångspunkt för vad företaget vill 

uppnå. Dock belyser författarna att målsättningen ska kopplas till förväntningar från 

externa intressenter och samtidigt ta hänsyn till konkurrenters marknadsposition. Bring 

menar att för att skapa en god samordning, som samtidigt bidrar till bäst resultat, baseras 

”target” på koncernens riktlinjer i kombination med de självstyrande enheternas delmål, 

som grundas i att skapa värde för kunder. I motsats till teorin läggs mindre fokus i 

praktiken vid att anpassa interna målsättningar efter konkurrenter. Desto viktigare är det 

att kunders önskemål prioriteras och att deras interna verksamhet är samordnad. 

 

Kommunikation anses enligt Bring vara en huvudsaklig aspekt för samtligt arbete inom 

verksamheten. Det anses även vara anledningen till varför ett budgetlöst styrsätt och god 

samordning fungerar i praktiken. Teori menar likaså att kommunikation mellan företagets 

enheter, där samtliga anställda är medvetna om vad de förväntas prestera, är en 

huvudaspekt för samordning (Ax, Johansson & Kullvén, 2015, s. 198). Utan en 
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kontinuerlig och rak kommunikation kan konsekvensen uppstå att medarbetarnas 

kunskap kring gemensamma mål samt deras bidrag till att uppnå målet minskar. Bring 

poängterar i samband med detta att det är viktigt, speciellt vid stora förändringar eller nya 

implementeringar inom verksamheten, att ha ett nära samarbete mellan avdelningar. De 

betonar vikten av att regelbunden kommunikation samordnar anställda till att lära av 

varandra och bygga upp en tillit för att på ett budgetlöst sätt styra verksamheten framåt. 

På så sätt är det möjligt att arbeta mer självständigt men att samtidigt få en samordning 

som innebär att samtlig personal eftersträvar samma mål. En liknelse kan dras mellan 

teori och praktik där såväl Bring och De Waal (2005) menar att för att underlätta 

kommunikation och samordning är det centralt att följa ett transparent arbetssätt. Bring 

menar vidare att detta arbetssätt även är en bidragande faktor för anställda att fokusera 

vid mål som gynnar hela verksamheten. 

 

Teori beskriver att det inte bör finnas några bestämda direktiv för varje enhet i budgetlös 

styrning och att chefer för de självständiga enheterna styr samtligt arbete (Hope Fraser, 

2014, s. 114; De Waal, 2005; Anthony et al., 2014, ss. 195-196). Bring motsäger teorin 

och menar att deras ”target” fungerar som riktlinjer. De självständiga enheterna får sedan 

bestämma över sitt arbete i den mån att eftersträva sitt bidrag till den gemensamma 

målsättningen, vilket benämns som frihet under ansvar. Denna skillnad visar på att 

självstyrt arbete inte är lika enkelt eller lämpligt i alla organisationer som teorin påstår. 

Företag värdesätter ett självständigt arbete men måste samtidigt ta hänsyn till direktiv 

från högre nivåer inom organisationen, då det annars anses svårt att uppnå gemensamma 

mål.  

  

Genom Brings ansvarsfördelning som följer en frihet under ansvar, i kombination med 

ett flexibelt arbete nära verksamheten, anses målkongruens uppnås. Anledningen beskrivs 

vara att de anställda motiveras på ett sätt som bäst gynnar verksamheten och att de, genom 

samordning, har möjlighet att ta egna beslut vilket bidrar till innovation. De Waal (2005) 

presenterar motivation som en betydelsefull intern princip i budgetlös styrning för att 

uppnå gemensamma mål. Motivationen inom Bring utgörs främst av det decentraliserade 

arbetssättet där varje avdelning arbetar självständigt. De blir då mer motiverade när 

företaget presterat bra inom områden som rör respektive ansvarsområde, eftersom de får 

en bättre inblick i bidraget till resultatet. Teori instämmer och menar fortsättningsvis att 
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detta fungerar eftersom de anställda då vill prestera för att företaget ska kunna uppnå 

uppsatta delmål, vilket är förutsättningen för målkongruens (Hope & Fraser, 2004, ss. 99, 

110). Utöver detta anses det inom Bring vara centralt att dagligen arbeta med personalens 

välmående för att motivera arbetet och generera innovation. I teori saknas förklaringar till 

hur detta arbete bidrar till motivation och målkongruens men enligt praktik är det en 

central faktor som bidrar till att personal motiveras, eftersom trivsel ger upphov till 

motivation. 

  

Belöning anses enligt Bring vara ett hjälpmedel för att bidra till målkongruens och är, 

tillsammans med motivation och kommunikation, ett grundläggande syfte för god 

samordning inom budgetlös styrning (Lindvall, 2011, s. 173). De vanligaste belöningarna 

inom Bring är att chefer och säljare tillhandahåller bonus i form av finansiella belöningar 

då gemensamma eller enskilda mål uppnås. Belöningarna avser därmed prestationer 

utifrån uppsatta mål och krav. Tillvägagångssättet motsäger vad teorin belyser som 

viktigt, eftersom det anses mer relevant att utforma belöningar utifrån verkliga 

prestationer och inte utifrån uppsatta prestationskrav. Detta anses bidra till motivation 

och en fördelaktig intern organisationskultur (De Waal, 2005). Praktiken motsätter inte 

endast teori i detta hänseende, utan även gällande gruppbelöningar. Enligt, Tremblay och 

Chênevert (2008) och De Waal (2005), anses gruppbelöningar ha fler organisatoriska 

fördelar än att endast använda individuella. Hos Bring avser gruppbelöningar enbart de 

tillfällen där olika aktiviteter anordnas utanför kontoret. Teori menar istället att 

gruppbelöningar borde avse finansiella eller icke-finansiella belöningar som baseras på 

vad en grupp tillsammans har bidragit med, eftersom det anses skapa ytterligare 

motivation och laganda för att uppnå gemensamma mål (Tremblay & Chênevert, 2008; 

De Waal, 2005). I detta hänseende anses det lämpligt för budgetlösa företag att arbeta 

enligt vad som belyses i teorin för att bidra till motivation, gemenskap och därmed en god 

samordning, vilka är förutsättningar för den budgetlösa styrningen. Enligt Hope och 

Fraser (2004, s. 99) finns det principer som bör följas för att göra det möjligt att öka de 

anställdas engagemang. I praktiken visas det genom att kontinuerligt arbeta för att 

upprätthålla välmående och trivsel hos personal, vilket anses vara centralt för att företag 

ska kunna upprätthålla en välfungerande samordning. Detta arbete inkluderar att 

genomföra personalundersökningar, hålla medarbetarsamtal, lösa interna konflikter samt 

vidta nödvändiga åtgärder. 
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5.4 Kontroll  

Østergren och Stensaker (2011) beskriver att budgetlös styrning syftar till att 

kontinuerligt minska gapet mellan uppsatta mål och det verkliga utfallet. Vad som kan 

utmärkas från detta är att uppföljningen anses ske annorlunda, än mot den strikta 

traditionella processen. Bring belyser detta som en betydelsefull fördel till valet av 

budgetlös styrning då en årlig uppföljning inte är tillräcklig för att uppnå företagets 

målsättning. Bergstrand (2010, s. 152) och De Waal (2005) stärker uppföljningens 

karaktär genom att beskriva den som löpande och därmed inriktad på att uppnå 

konkurrenskraftiga resultat, snarare än fastställda mål. Bring hävdar att en flexibel 

uppföljning även är att föredra, vid en föränderlig omvärld, för att eftersträva 

målkongruens. Østergren och Stensaker (2011) förklarar att en kontinuerlig uppföljning 

baseras på marknadens önskemål och de förhållanden som råder på marknaden. En 

svårighet som Bring tidigare upplevde med marknadsfluktuationer, vid en strikt 

uppföljning, var att det adderades buffertar till målsättningen för att vara förberedd på 

oväntade förändringar. Liknande svårighet beskrivs i teori, där chefer på olika nivåer 

skapar en säkerhet för de tillfällen utfallet inte motsvarar budgeterat resultat (Kullvén, 

2015, s. 30). Fortsättningsvis stärker teoretiska förklaringar praktiken, där rullande 

prognoser och löpande uppföljning anses vara en lämplig metod för att eliminera 

problemet. Bring belyser även det viktiga i att identifiera externa förändringar vid 

uppföljningsarbetet och därefter justera interna faktorer till en realistisk målsättning för 

nästkommande period, vilket Henttu-Aho och Järvinen (2013) stärker. För att uppnå den 

realistiska målsättningen har samtliga medarbetare inom Bring ansvar för att öka 

försäljningen samt analysera hur företaget förhålls till de uppsatta målen. Østergren och 

Stensaker (2011) menar att vid löpande uppföljning involveras fler anställda i processen 

och det kan då uppstå otydligheter hur ansvaret delegeras, vilket Bring inte benämner som 

ett problem i uppföljningsarbetet. 

 

Ytterligare ett argument som stärker valet av kontinuerliga uppföljningar hos Bring, är att 

eventuella åtgärder kan uppmärksammas i ett tidigare skede, vilket Wallander (1995, s. 

103) styrker i resonemanget kring att budgetlös styrning ses som en aktuell process. Detta 

tyder på att marknadsanpassning genom kontinuerlig uppföljning är det väsentliga, enligt 

både teori och praktik, för att skapa realistiska framtidsprognoser. Vad som däremot 

diskuteras vidare genom det praktiska fallet är huruvida avvikelserapporter förklarar den 
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bakomliggande orsaken till avvikelsen. Bring förklarar att dessa rapporter i vissa fall kan 

skapa en snedvriden uppfattning eftersom respektive enhet kan meddelar felaktiga 

avvikelser för att på bästa sätt gynna enheten. Teori har inte benämnt detta som ett aktuellt 

problem vid budgetlös styrning eftersom uppfattningen ges att samtliga anställda strävar 

efter företagets gemensamma mål. Hope och Fraser (2003) förklarar endast att 

verksamheten även måste förstå orsaker till respektive utfall för att kunna vidta eventuella 

korrigeringar, trots att budgetlös styrning ses som en framåtblickande process. Teori 

beskriver vidare att budgetlös styrning i större utsträckning genererar realistiska värden 

som är jämförelsebara (Østergren & Stensaker, 2011; Sandalgaard & Bukh, 2014). 

Därmed underlättas Brings uppföljningsarbete eftersom företaget kan jämföra det 

aktuella utfallet med periodens uppsatta målsättning, för att få en indikation på hur 

verksamheten presterar. Hos Bring sker intern uppföljning regelbundet, vilket Neely, 

Bourne och Adams (2003) menar möjliggör en analys av utfallet. I företaget är det av stor 

vikt att jämförelse sker både mot föregående prognos samt halvårsvis och månadsvis, 

vilket teori stärker som lämpliga intervall för kontroll av prestation. 

 

Bring tillämpar månadsbokslut vid kontroll av resultat för att löpande jämföra med 

tidigare perioder. Denna rapportering inkluderar samtliga anställda på respektive kontor 

för att skapa en realistisk bild av verksamhetens prestationer, vilket kan kopplas till vad 

Anthony et al. (2014, s. 195) menar är en förklaring till att processen underlättas vid 

motivation hos de anställda. Vidare tillämpar företaget ”best estimate” vid uppföljning 

eftersom jämförelsen bidrar till en bra indikation på hur företaget förhålls till ”target”. 

Däremot är båda dessa hårt påverkade av marknadsförhållanden, vilket kräver mer 

regelbundna uppföljningar hos samtliga avdelningar i företaget. För att eftersträva 

företagets målsättning behöver både finansiella och icke-finansiella faktorer tas i 

beaktning vid uppföljning, eftersom att en kombination av dessa är vad som genererar 

värde (Bergstrand, 2010, s. 152). Bring analyserar därför både hur företaget ska prestera 

bättre samt hur eventuella problem ska lösas och förhindras genom en ”business review”. 

Vilka olika former av interna jämförelser som är att föredra vid en anpassningsbar och 

flexibel kontroll är inte specificerade i samma utsträckning i teori. Det praktiska fallet har 

därmed skapat en bättre grund eftersom Bring anser att löpande uppföljning inkluderar 

flera faktorer att ta hänsyn till. Hope och Fraser (2003) diskuterar vidare att uppföljning 

mot resultat inte är tillräckligt vid budgetlös styrning och det är därmed viktigt att tillämpa 
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alternativa prestationsidikationer för uppföljning och kontroll av resultat. Med hänsyn till 

detta tillämpar Bring benchmarking, balanserat styrkort och nyckeltal. 

 

Bring tillämpar intern benchmarking mellan kontor, eftersom Østergren och Stensaker 

(2011) menar att det alltid finns utrymme till förbättringar och inspiration. Hos Bring sker 

jämförelsen inte enbart genom analys av siffror, vilket Hope och Fraser (2003) ser som 

en fördel eftersom företag inte endast bör basera analys på tidigare uppsatta finansiella 

krav. Författarna menar att vid en budgetlös styrning behöver företag ta hänsyn till 

långsiktiga mål som baseras på interna och externa faktorer. I företaget har det uppstått 

en del svårigheter med intern jämförelse eftersom att respektive kontor arbetar olika, 

vilket innebär att det inte alltid är jämförbart. Detta problem efterliknas med vad teori 

beskriver som en svårighet med intern jämförelse och Nilsson och Olve (2013, s. 540) 

menar att interna jämförelser förutsätter en noggrann analys. Bring har i och med detta 

valt att tillämpa samma fördelningsnyckel hos samtliga kontor för att skapa en 

förhållningsbar jämförelse. Vidare beskriver Neely, Bourne och Adams (2003) att intern 

benchmarking kan skapa konflikter då de uppmuntrar avdelningar att tävla mot varandra. 

I och med att teori och praktik har identifierat svårigheter med interna jämförelser på lägre 

nivåer i verksamheten, kan det ses som en fördel att i större utsträckning tillämpa detta 

på ledningsnivå. Bring har därmed valt att främst tillämpa detta på högre nivåer i 

organisationen i kombination med jämförelser på kontorsnivå. Däremot anser företaget 

att respektive avdelning är tillräckligt transparent till att skapa interna förbättringar, vilket 

är i samtycke med vad Østergren och Stensaker (2011) uppfattar som intern 

benchmarking. Trots att Nilsson och Olve (2013, s. 396) samt Hope och Fraser (2003) 

menar att extern benchmarking kan syfta till jämförelse med ledande konkurrenter är inte 

detta något Bring tillämpar. De fokuserar istället i större utsträckning till jämförelser inom 

organisationen, vilket Hansen, Otley och Van der Stede (2003) beskriver motstrider 

viktiga budgetlösa styrningsverktyg. 

  

Ytterligare ett styrningsverktyg som Bring tillämpar för kontinuerlig kontroll av 

företagets prestationer är det balanserade styrkortet. Østergren och Stensaker (2011) 

menar att metoden skapar bättre tillgång till relevant och aktuell information, vilket Bring 

värdesätter. Företagets strävan är att uppfylla mer realistiska värden, vilket sker genom 



 

 
 

 

61 

att det balanserade styrkortet uppdateras och analyseras respektive månad. Østergren och 

Stensaker (2011) förklarar att enbart finansiella prestationsmått inte skapar tillräcklig 

information kring vad som genererar värde för företaget och därmed har Bring utformat 

styrkortet för ett realistiskt värdeskapande. En frekvent återkommande avvikelse i 

företaget är att förväntningarna på försäljningen inte stämmer överens med vad som 

faktiskt säljs. Anledningen beskrivs vara att kunder meddelar en felaktig volym för att 

kunna påverka priset, vilket inte är något Bring kan påverka. För att på bästa sätt möta de 

avvikelser som uppstår arbetar företaget kontinuerligt med uppföljning genom ”contract 

compliance”, vilket ytterligare stärker att löpande kontroll är att föredra. Teori beskriver 

att företags aktuella position generellt analyseras med relationstal, exempelvis kostnader 

i förhållande till intäkter samt kundtillfredsställelse och leveransprecision, vilka anses 

vara viktiga faktorer (De Waal, 2005; Hope & Fraser, 2003). Likheter visas i det praktiska 

fallet men Bring finner störst fokus vid EBIT, täckningsbidrag samt täckningsgrad. 

Anledningen till att prestationsindikationer utgör en skillnad mellan olika företag 

uppfattas bero på de skilda organisationsstrukturerna, verksamheternas storlek samt 

arbetssätt, vilket Carasús et al. (2017, s. 78) instämmer med. Den betydelsefulla likheten 

mellan teori och praktik är att både finansiella och icke-finansiella faktorer är av stor 

relevans för att skapa en anpassningsbar och realistisk kontroll. 
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6. Slutsats  
______________________________________________________________________ 

Slutsatsen diskuterar de viktigaste aspekterna utifrån syftet och avser att besvara 

uppsatsens problemformuleringar samt presentera resultatet av studien. Kapitlet avslutas 

med att ge förslag på framtida forskning som anses relevanta inom ämnet.  

______________________________________________________________________ 

 

Med hänsyn till de utvecklingar som skett inom ekonomistyrningen, där större krav ställs 

på företag och deras förmåga att leverera enligt marknadens behov, anses inte den 

traditionella budgeten vara tillräcklig. Aktuella marknadsförhållanden och 

marknadsfluktuationer är komplexa och föränderliga, vilket företag måste kunna anpassas 

efter. Genom att ha ett mer levande verktyg prioriteras anpassningsbara processer, vilket 

leder till att marknaden blir en central del till förändringar inom verksamheten. På så sätt 

lyckas företag ständigt leverera ett utbud som uppfyller kundens efterfrågan. 

Kontinuerliga analyser av verkligheten uppnås i en flexibel organisationsstruktur där 

ansvar fördelas till anställda inom den operativa verksamheten. Denna decentralisering är 

även vad som möjliggör en realistisk budgetlös styrning. I och med denna 

ansvarsfördelning är kommunikation, motivation och belöning centrala interna principer, 

vilka även är de moderna syftena, för att uppfylla en väl fungerande budgetlös styrning. 

En flexibel, anpassningsbar, realistisk och framåtblickande styrning ger upphov till 

uppmärksammande av gemensamma mål och delmål vilket bidrar till att lättare 

eftersträva målkongruens. Detta bidrar även till innovation, effektivitet samt långsiktigt 

värdeskapande då medarbetarna får ett självstyrande ansvar och en ständig anpassning av 

arbetssätt sker. Med tanke på den flexibilitet och anpassning som finns inom ett 

budgetlöst företag, är processerna mer resurs- och tidskrävande. Den tid som spenderas 

är däremot mer värdefull och välarbetad då ett bakåtblickande arbete elimineras eftersom 

framåtblickande och realistisk styrning prioriteras. Samtliga fördelar utgör grunden till 

valet av budgetlös styrning och genomsyrar det kontinuerliga budgetlösa arbetet avseende 

de traditionella användningsområdena.  

 

  



 

 
 

 

63 

Planering i ett budgetlöst företag ska till största del utformas av de förhållanden och 

fluktuationer som finns på marknaden och därmed är rullande prognoser ett lämpligt 

planeringsverktyg. För att underlätta anpassning till marknad och uppsatt målsättning, ska 

de rullande prognoserna göras kvartalsvis. Denna kontinuerliga planering bidrar till att 

den informationen som fastställs är tillförlitlig och realistisk samt utgörs av enkel karaktär 

för att bidra till transparens inom verksamheten. Som komplement till de rullande 

prognoserna används ett balanserat styrkort som hjälpmedel för utformning av gemensam 

målsättning vilket genererar målkongruens. Styrkortet ska baseras på aktuella nyckeltal 

till den unika verksamheten för att bidra till en styrningsfilosofi som anpassas efter 

arbetssätt, verksamhetens storlek och organisationsstruktur. Dock ska styrkortet även 

baseras på de fyra ursprungliga perspektiven eftersom de tar hänsyn till både finansiella 

och icke-finansiella mått. Det är även betydelsefullt inom rullande prognoser, att en av de 

uppsatta prognoserna ska motsvara den gemensamma målsättningen och därför 

prioriteras högre av medarbetarna. Vid skapande av prognoserna är det inte tillräckligt 

för budgetlösa företag att endast blicka framåt, utan det krävs samtidigt att tidigare 

perioders utfall och resultat beaktas för att kunna skapa förbättringar.  

 

I ett budgetlöst företag är det centralt att samordning sker löpande genom verksamheten 

för att underlätta kontinuerlig kommunikation. På detta sätt blir de gemensamma målen 

tydliga för medarbetarna, vilket bidrar till att arbetet anpassas efter kundens behov på ett 

sätt som gynnar hela verksamheten. Detta uppfylls genom att de anställda har möjlighet 

att arbeta enligt frihet under ansvar. En kombination av bottom-up och top-down är den 

ultimata ansvarsfördelningen, då både självständigt arbete och direktiv från ledningen 

skapar en optimal målsättning på grund av en rättvis helhetsbild. Målsättningen ska 

fördelas via delmål som kommuniceras ut till samtliga enheter, för att anställda ska bli 

medvetna om bidraget till det totala målet samt motiveras av detta. Belöningssystem ska 

utgöras av såväl individuella- som gruppbelöningar, vilka baseras på verkliga prestationer 

och inte på prestationskrav. Detta är ytterligare bidragande faktorer till motivation och 

innovation. Fortsättningsvis ska en gemenskap och trivsam arbetsplats skapas, vilket 

bidrar till en väl fungerande samordning där samtliga anställda arbetar mot gemensamma 

mål. 
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I en kontinuerlig uppföljningsprocess elimineras gapet mellan företagets målsättning och 

det verkliga utfallet, eftersom avvikelser uppmärksammas direkt. Det är därmed av stor 

relevans att regelbundet följa upp det aktuella utfallet med periodens målsättning, för att 

få en indikation på hur verksamheten presterat och för att främja utveckling. Det är inte 

tillräckligt för företag att utföra interna jämförelser vid enbart prognos mot resultat, utan 

det är även fördelaktigt att genomföra uppföljningar mer och mindre kontinuerligt. Utöver 

detta skapas inspiration genom intern och extern benchmarking men på grund av 

svårigheter vid jämförelse på lägre nivåer ska metoden i störst utsträckning tillämpas på 

högre nivåer inom verksamheten. Ett balanserat styrkort utgörs av aktuella nyckeltal för 

att kontrollera vad som genererar värde för företaget, vilket även underlättar 

uppföljningsarbetet. Liknande nyckeltal ska tillämpas inom hela organisationen, för att 

möjliggöra intern jämförelse och på så sätt skapa en medvetenhet hos de anställda vad 

gäller företagets mål. Uppföljningsarbetet vid budgetlös styrning inkluderar samtliga 

anställda och är därmed en betydelsefull process för att möjliggöra fokus vid en 

framåtblickande styrning. 

 

Med hänsyn till ovanstående resonemang kan uppfattningen skapas att den budgetlösa 

styrningen följer en viss struktur för planering, samordning och kontroll. I teorin framgår 

inte hur arbetsprocessen är utformad eller vad den ska inkludera, utan beskrivs endast 

som en ostrukturerad process, vilket det praktiska fallet delvis har motbevisat. Studien 

har även visat att de moderna syftena måste vara inkluderade för att uppfylla de 

traditionella användningsområdena i en budgetlös styrning.  
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6.1 Förslag på framtida forskning  

Ett intressant förslag på vidare studier är att studera ytterligare ett budgetlöst företag för 

att bredda de teoretiska samt praktiska aspekterna inom ämnet. Ett alternativ är att studera 

skillnader och likheter på ytterligare ett företag inom logistikbranschen eller mellan två 

olika branscher. Vad som anses aktuellt att belysa vid en sådan jämförelse är de 

styrningsverktyg företag använder för att uppfylla planering, samordning och kontroll. 

Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att tillämpa en komparativ studie mellan 

ett budget- och ett budgetlöst företag. En jämförelse möjliggör att studera hur företag 

uppfyller syftena med skilda metoder. Intressant är även att belysa hur ett företag som 

styr med budget använder benchmarking, balanserat styrkort och nyckeltal i andra syften. 

Detta hade exempelvis möjliggjort en jämförelse mellan rullande prognos och rullande 

budget.  
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