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Bakgrund och problemdiskussion: På senare tid har en kritisk diskussion växt fram kring 

användandet av budget som styrmedel. Budgeten anses vara tidskonsumerande, 

resurskrävande och den anses även inte tillhandahålla relevant information, vilket har medfört 

att det finns företag som avskaffat budgeten som styrmedel. Men hur styrs företag utan budget 

och är det möjligt att styra ett företag utan budget? Det finns forskare som anser att företag 

som styrs utan budget får problem med planering, samordning samt styrning av aktiviteter då 

de saknar ett ramverk. Ahlsell AB är företag som har styrt sin verksamhet utan budget i 17 år. 

Den här studien fokuserar på att fastställa vilka styrmedel som används i företaget istället för 

budget till planering, samordning, kommunikation, prestationsmätning, belöningar, samt 

motivation, vilket är aktiviteter som budgeten anses täcka.  

Syfte: Denna studie syftar till att kartlägga hur Ahlsell arbetar med planering, samordning, 

kommunikation, prestationsmätning, belöningar samt motivation utan budget på olika nivåer i 

organisationen. 

Metod: Det har genomförts en fallstudie på Ahlsell AB meddeduktiv forskningsansats. 

Empiriskinsamling har främst skett genom semistrukturerade intervjuer men även via 

sekundärdata så som internt utbildningsmaterial och annan publicerad företagsfakta.  

Slutsats: För att styra sin verksamhet utan budget bör organisationen vara decentraliserad och 

ha många och små resultatenheter. En annan förutsättning är att använda sig av ”relative 

performance”, det vill säga att jämföra verksamheten mot tidigare års, liknande enheters och 

konkurrenters prestationer för att möjliggöra ett kontinuerligt ökande resultat. Ett enda IT-

system som är tillgängligt för alla, benchmarking och måltal för nyckeltal är de styrmedel som 

främst genomsyrar Ahlsells styrning utan budget. 
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Abstract 

Title: 
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Background and problem: Lately a critical discussion about the use of budget as a control 

tool has increased. A budget is considered to be time and resource consuming and not 

providing adequate information. The outcome regarding this is that there are companies that 

have abandoned the budget as a control tool. Research finds that companies in which are not 

using budget as a control tool faces problems with planning, coordinating and controlling 

activities because of the absence of a framework. Ahlsell AB is a company that abandoned the 

budget as a control tool 17 years ago. This study focuses on establishing which control tools 

that are used instead of the budget to plan, coordinate, communicate, measure performance, 

reward and motivate, which are activities that the budgets deems to cover.  

Purpose: This study aims to establish how Ahlsell works with planning, coordination, 

communication, performance measurement, rewarding and motivation without budget at 

different levels within the organization.  

Method: A deductive case study on Ahlsell has been used for this thesis. The empirical data 

was conducted as the primarily source through semi structured interviews but also through 

secondary data such as internal education material and other published company information.   

Conclusion: To control the business the organization needs to be decentralized and consist of 

a relatively large number of small profit centers. “Relative performance” is another 

assumption, which aims to compare the business to performances of previous year, other units 

and competitors in order to continuously improve the outcome. By using only one IT-system 

available for everyone within the company, benchmarking and target figures for KPI, Ahlsell 

enables to control the company without a budget. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras en bakgrund kring budget och budgetlös styrning som följs av en 

diskussion kring det huvudsakliga problemet. Följaktligen mynnar detta ut i studiens 

frågeställning och avslutningsvis ett sammankopplat syfte. 

1.1 Bakgrund 

Den här studien handlar om företaget Ahlsell AB som uppges styra sin verksamhet utan 

budget sedan år 1997. Det kommer att kartläggas vilka styrmedel som används vid planering, 

samordning, kommunikation, prestationsmätning, belöningar samt motivation istället för 

budget på olika nivåer i organisationen. Slutligen kommer det att fastställas om Ahlsell AB 

styrs helt utan budget eller inte i samtliga aktiviteter som budgeten anses täcka. 

Företag använder budget till bland annat planering av verksamheten och till ansvarsstyrning. 

När företag gör en budget planeras funktioner som till exempel försäljning, tillverkning, 

lagerhållning och inköp. Vid planering görs en uppskattning på försäljning och kostnader som 

baseras på tidigare års resultat, på så vis görs ett prognostiserat resultat för den bestämda 

tidsperioden (Greve, 2011; Lundén & Smitterberg, 2003). Budget som ansvarsstyrning 

däremot innebär att styra medarbetarna mot företagets uppsatta mål. Genom budgeten 

tydiggörs de övergripande målen och bryts ner till delmål som mellancheferna får ansvar för 

(Greve, 2011). 

Enligt Arwidi (2005) använder företag budgeten till följande aktiviteter; planering, 

samordning, kommunikation, motivation, belöningar samt prestationsmätning. Planering med 

budget sker bland annat genom att det görs prognoser på verksamhetens intäkter och 

kostnader (Greve, 2011; Lundén & Smitterberg, 2003). Samordning av företagets enheter 

förenar mål och planering till en gemensam plan (Drury, 2000). Genom budgeten är det 

möjligt för ledningen att införskaffa information om enheterna i organisationen (Greve, 2011) 

och kommunicera sina förväntningar på dem (Drury, 2000). Budget som ett 

motivationsverktyg däremot (Bergstrand, 2003) innebär att låta medarbetare vara involverade i 

framtagandet av budgeten (Greve, 2011). Företagets belöningssystem kan även kopplas till 

budgeten för att skapa motivation. Belöningarna utgår därmed från skillnaden mellan de 

uppsatta målen och utfallet (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). Till sist mäter företag 

prestationer genom att jämföra budget och utfall (Drury, 2000). 
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På 70-talet var budget och prognoser enligt Hope & Fraser (2003a) ett viktigt verktyg för 

chefer och beslutsfattare. Men efter en snabbare föränderlig konkurrensmiljö växte fram 

under 80-talet ökade prestationspressen i företag och blev allt mer intensiv. Aktieägarnas 

största drivkrafter övergick från finansiella mål till kundnöjdhet och en högkvalificerad 

företagsledning. Samtidigt blev produktcykler allt kortare vilket ledde till korta beslutsvägar. I 

och med detta behövdes befogenhet överföras till personal närmre kunden och inte bara högt 

uppsatta chefer. Under dessa tider växte stora svårigheter fram med budgetprocessen (Hope & 

Fraser, 2003a). 

En kritisk diskussion har sedan växt fram kring användandet av budget som styrmedel 

(Wallander, 1995). Forskare uppfattar att styrmetoden inte tillhandahåller relevant 

information och därmed uppnår företag inte den mest effektiva styrningen av verksamheten. 

Den är inte heller anpassad efter förändringarna som sker i omvärlden och dagens 

föränderliga konkurrensmiljö (Kaplan & Johansson, 1987; Neely Bourne & Adams, 2003; 

Hope & Fraser, 2003a). En annan vital anledning menar Hope & Fraser (2003a) är att 

”siffertrixandet” har nått oacceptabla nivåer för att kunna uppnå budgetens allt för aggressiva 

mål. Neely, Bourne & Adams (2003) uppskattar att planerings- och budgetprocessen tar så 

mycket som tjugo procent av all chefers tid. 

Jan Wallander, före detta VD på Handelsbanken, var först ut med att avskaffa budget som 

styrmedel (Hope & Fraser, 2003). Enligt Wallander (1995) är en budget ofta baserad på 

osäkra framtidsbedömningar och kan ge oönskade effekter som suboptimering, 

låsningseffekter och omotiverade medarbetare. Han menar att företagsledare och anställda 

istället ska “sudda ut” alla gamla siffror och sammanställningar och istället fundera över vad 

för information som verkligen behövs i företaget för att kunna driva det på ett framgångsrikt 

och effektivt sätt.  

För att kunna styra ett företag utan budget bör organisationen vara decentraliserad med 

förhållandevis många resultatenheter (Wallander 1995; Hansen 2011; Daum & Hope 2003). 

Decentraliseringen innebär att organisationen ska vara uppdelad i små enheter och att 

aktiviteter ska vara teambaserade (Hope & Fraser, 2003a). Genom att anställda vet vilken 

enhet de tillhör får de snabbt reda på hur enhetens och därmed företagets resultat kan 

påverkas. På så vis skapas engagemang hos anställda. Genom decentralisering hamnar 

auktoriteten och beslutfattandet på de lägre nivåerna, vilket enligt Hansen (2011) och Daum 

& Hope (2003) leder till ökad produktivitet och motivation.   
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Hope & Fraser (2003b) presenterar en modell som beskriver hur organisationer ska styras för 

att möjliggöra budgetlös styrning. Fokus ligger på att aktiviteter ska skapa värde och att 

byråkratin, som budgeteringen anses förstärka, ska elimineras med snabbare beslutsvägar. 

Områden som modellen täcker är värdeskapande i målsättning, belöning, planering, 

resursfördelning, samordning av aktiviteter, samt prestationsmätning. För att skapa värde i 

dessa aktiviteter bör konceptet ”relative performance” genomsyra i hela företaget (Hope & 

Fraser, 2003b; Bogsnes, 2009). Konceptet innebär att prestationer ständigt ska förbättras. Det 

handlar framförallt att vara bättre än dem man kan jämföra sig med, både internt och externt i 

företaget. Fokus ska ligga på den nuvarande ställningen och den slutliga prestationens utfall. 

Detta tänk bör genomsyra i företag. då de inte har någon budget som talar om vilka mål som 

ska uppnås utan företaget ska hela tiden sträva efter att förbättra sina prestationer (Bogsnes, 

2009). 

I en studie som genomfördes av Neely, Bourne & Adams (2003) underströks det att 

avskaffning av budget som styrmedel är ett nordiskt fenomen. Det första företaget som 

uppmärksammandes var Svenska Handelsbanken AB som avskaffade budgeten på 70-talet 

som därefter fått en del följeslagare. Benchmarking internt och externt som 

prestationsmätning av verksamheten är det som främst används i företaget istället för budget. 

Neely, Bourne & Adams (2003) nämner även AB Volvo som istället för budget använder 

kvartalsvis prognosplanering och månadsvis rapportering av prestationer. Ytterligare ett 

företag som sägs ha avskaffat sin budget är ABB som istället för budget använder sig av 

rullande prognoser och nyckeltal som är skapade för att uppnå företagets strategier. Neely, 

Bourne & Adams (2003) och Hope & Fraser (2003a; 2003b) uppger även Ahlsell AB som nu 

har styrt sin verksamhet utan budget sedan år 1997.  

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Østergren & Stensaker (2011) och Bourmistrov & Kaarøe (2013) saknas en djupare 

förståelse för den praktiska innebörden av budgetlös styrning. En anledning till detta enligt 

Østergren & Stensaker (2011) är att forskning inom ekonomistyrning har betonat ett 

styrverktyg i taget, så som balanserat styrkort eller ABC-kakylering och således inte hur de 

kan samordnas.  

Østergren & Stensaker genomförde en studie år 2011 där de undersökte hur det norska 

företaget Oilco tolkat budgetlös styrning för att skapa en förståelse för den praktiska 

innebörden. Studien utfördes på ledningsnivå, främst ur ett balanserat styrkortperspektiv. 
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Enligt Hope & Fraser (2003b) är balanserat styrkort ett välanvänt försök till att ersätta den 

årliga budgeten i företag, liksom rullande prognoser. Dock anses verktygen i för stor 

utsträckning användas på liknande sätt som målen i en traditionell budget. Ax & Johansson 

(2001) anser att det balanserade styrkortet inte kan användas som substitut till en budget, utan 

snarare ett komplement. Detsamma gäller rullande prognoser som inte heller kan beskrivas 

som en ersättning av budgetering, utan snarare en förenkling av den traditionella 

budgetprocessen (Ax & Johansson, 2001). Med anledning av detta anser författarna att den 

praktiska innebörden av budgetlös styrning inte är rättvisande i Østergren & Stensakers studie 

då de primärt använder styrverktyg som inte anses innebära helt budgetlös styrning.  

Enligt Bourmistrov & Kaarøe (2013) saknas djupgående studier på företag som har 

implementerat budgetlös styrning och hur de därefter praktiskt arbetar utan budget. I 

Østergren & Stensakers (2011) studie låg fokus på hur ledningen på företaget Oilco 

implementerade och tolkade budgetlös styrning. För att fylla kunskapsluckan genomförde 

Bourmistrov & Kaarøes (2013) en studie där de undersökte Oilco samt TelCo efter att 

implementering av deras tolkning av budgetlös styrning verkställts. I studien låg fokus på hur 

information produceras och används av beslutsfattare. Bourmistrov & Kaarøe har således 

använt samma företag som Østergren & Stensaker som inte anses använda ren budgetlös 

styrning enligt Hope & Fraser (2003a) samt Ax & Johansson (2001). Utöver detta har 

Bourmistrov & Kaarøe endast undersökt informationsproducering och användning hos 

beslutsfattare, vilket bara är en del av företagets styrning.   

Enligt organisationen CIMA (2007), vars uppgift är att förse medlemmar med information 

och redovisning, skapar budgetlös styrning problem för företag då det saknas ett ramverk för 

planering, samordning och styrning av aktiviteter. CIMA (2007) menar att företag tappar sin 

riktning för hur de ska nå sina mål utan en detaljerad plan som budgeten skapar. För att 

granska CIMA's påstående syftar denna studie till att fastställa om Ahlsell styrs helt utan 

budget eller inte inom alla de aktiviteter som enligt Arwidi (2005) ingår i budgeten; 

planering, samordning, kommunikation, motivation, belöningar samt prestationsmätning. 

Detta för att skapa en djupgående förståelse för den praktiska innebörden av budgetlös 

styrning efter att företaget har implementerat styrmetoden. Det kommer att fastställas vilket 

eller vilka alternativa styrmedel som används istället för budget. Fokus kommer att samtidigt 

ligga på hur det löpande arbetet sker på samtliga nivåer i ett företag och inte bara på 

ledningsnivå som Østergren & Stensaker (2011) behandlat. 
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En ytterligare anledning enligt Østergren & Stensaker (2011) till att det saknas en djupare 

förståelse för den praktiska innebörden av budgetlös styrning är att företag inte kommit 

tillräckligt långt i processen med att avskaffa budgeten. Ahlsell är ett företag som följt 

Handelsbankens spår och har nu enligt Hope & Fraser (2003a; 2003b) arbetat sedan år 1997 

utan budget och har under dessa år förbättrat sitt resultat samt sin position på marknaden 

avsevärt (utbildningsmaterial, Ahlsell 2013). Företaget har därmed rotade rutiner i 

organisationen med detta arbetssätt, vilket gör det till ett lämpligt företag att genomföra denna 

studie på. 

Med ovanstående diskussion som grund förklaras studiens teoretiska bidrag som en möjlig 

komplettering till den befintliga teori som finns om budgetlös styrning. Det empiriska 

bidraget innebär i sin tur att företag som funderar på att övergå till budgetlös styrning kan 

använda sig av denna studie för att skapa sig en djupgående förståelse för hur dem praktiskt 

kan styra sin verksamhet utan budget och vad det innebär.  

1.3 Frågeställning 

 Hur planerar, samordnar, kommunicerar, mäter prestationer, belönar samt motiverar 

Ahlsell utan budget på olika nivåer i organisationen? 

 Styrs Ahlsell helt utan budget? 

1.4 Syfte 

Denna studie syftar till att kartlägga hur Ahlsell arbetar med planering, samordning, 

kommunikation, prestationsmätning, belöningar samt motivation utan budget på olika nivåer i 

organisationen. Genom att jämföra med teorier om hur budgetstyrda företag arbetar med dessa 

aktiviteter kommer det att fastställas om Ahlsell styrs utan budget i hela verksamheten eller 

endast delvis. Vilka alternativa styrmedel som används för att genomföra aktiviteterna och hur 

de samordnas i företaget kommer även att kartläggas. 

1.5 Avgränsningar 

För att undersöka hur arbetet med budgetlös styrning sker i hela Ahlsell kontaktades Ahlsell i 

den del av Finland där invånarna anses behärska svenska.  För att minska risken för 

feltolkning ansågs det vara lämpligt att genomföra intervjun på svenska vilket även var 
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anledningen till att andra länder i Ahlsellkoncernen inte kontaktades. Förfrågan om intervjuer 

avböjdes och studien avgränsades därmed till Ahlsell Sverige. 
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1.6 Fortsatt disposition 

Metod: I det här kapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt. Det vill säga hur studiens 

frågeställning besvaras och syfte uppfylls. Kapitlet beskriver även hur insamling material till 

referensram och empiri har genomförts.  

Referensram: Kapitlet innefattar tidigare forskning till ämnet. Teorier som är kopplade till 

studiens ämnesval, som besvarar frågeställningarna och som ligger till grund för studiens 

analys beskrivs.  

Empiri: I det här kapitlet sammanställs studiens intervjuer med fallföretaget Ahlsell.   

Analys: Här kopplas referensramen ihop med empirin. Det genomförs en analys av hur 

fallföretaget arbetar med budgetlös styrning i jämförelse med föreslagna metoder i teorin. 

Slutsats: I det här kapitlet sammanställs resultatet från analysen och frågeställningen 

besvaras. Det presenteras även förslag på hur vidare forskning kring ämnet kan genomföras. 
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2. Metod 

I det här kapitlet redogörs studiens metodval. Inledningsvis kommer studiens 

undersökningsdesign att presenteras. Därefter kommer metodval för datainsamling respektive 

databearbetning att redogöras. Följaktligen kommer en beskrivning på hur författarna har 

gått tillväga för att stärka kvaliteten för studien och de forskningsetiska aspekterna. Kapitlet 

avslutas med kritik mot de metodologiska valen för studien.  

2.1 Undersökningsdesign 

Enligt Bryman & Bell (2003) innebär kvalitativ forskningsstrategi att skapa en djup förståelse 

för idéer och attityder. Vid insamling och analys av data ligger fokus mer på ord än på 

kvantifiering.  Kvalitativ metod har tillämpats i den här studien främst med anledning av att få 

djupgående information för att kunna kartlägga och analysera hur Ahlsell arbetar med 

budgetlös styrning på olika nivåer (Bryman& Bell, 2003). 

Eftersom det enligt Østergren & Stensaker (2011) och Bourmistrov & Kaarøe (2013)  saknas 

information om hur den budgetlösa styrningen sker praktiskt ansågs fallstudie som en lämplig 

metod till att uppfylla studiens syfte. Enligt Scapens (1990) är fallstudier ett användbart 

alternativ vid studier om ekonomistyrning eftersom det krävs djupgående information om vad 

som sker i praktiken. Tonvikten i en fallstudie ligger på hur de tillfrågade respondenterna 

tolkar sin verklighet (Bryman & Bell, 2003). Med andra ord hur de anställda på Ahlsell 

uppfattar och tolkar den budgetlösa styrningen på företagets olika nivåer. Ett ytterligare 

argument till att genomföra en fallstudie var att den enligt Patel & Davidsson (2011) ger ett 

helhetsperspektiv över en organisations processer med möjlighet till att samla in så mycket 

information som möjligt. I den här studien innebar det möjligheten till att kunna kartlägga ur 

företaget styrs utan budget i hela organisationen.  

Den här fallstudien följer en deduktionsansats som enligt Bryman och Bell (2003) förklarar 

hur relationen mellan teori och praktik uppfattas. Utifrån referensram görs förutsägelser om 

empirin, vilket forskarna sedan testar vid insamlad empiri (Björklund & Paulsson, 2012). 

Studien inleddes med att författarna studerade teorier om budget- och budgetlös styrning för 

att skapa en uppfattning om styrsätten och dess skillnader. Då uppsatsen syfte är att ta reda på 

hur Ahlsell styrs utan budget krävs det kunskap och teori om hur företag styrs med budget för 

att tydliggöra skillnaderna på de olika styrmetoderna. Genom teori om budgetstyrning kan 
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författarna även eventuellt påvisa och förstärka argument till att Ahlsell styrs helt utan budget 

eller inte. Den empiriska insamlingen grundades på dessa uppfattningar och vad för 

information som saknades om budgetlös styrning. Slutligen analyserades den insamlade teorin 

och empirin för att kunna få en ökad förståelse för den praktiska innebörden av styrning utan 

budget på Ahlsell, det vill säga analysera och kartlägga vilka alternativa styrmetoder som 

används istället för budget. Som resultat av den ökade förståelsen möjliggjordes en ny, 

kompletterande kunskap inom det studerade området. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

Enligt Björklund & Paulsson (2012) väljs datainsamlingsmetod efter vilken typ av data som 

behövs för att kunna besvara studiens frågeställning. Insamling av empirisk data genomfördes 

via intervjuer med anledning av att uppnå en förståelse av verkligheten (Bryman & Bell, 

2003) genom de anställdas tolkning av hur styrning utan budget sker på Ahlsell. Bryman & 

Bell (2003) anser att det finns en risk med alltför subjektiva tolkningar vid intervjumetod, 

detta minskades genom att intervjuerna genomfördes med två anställda på ledningsnivå, 

chefen för IT-funktionen samt tre chefer på butiksnivå. Genom att dessa intervjupersoner 

arbetade på olika nivåer i fallföretaget gavs även en helhetsbild samt möjlighet till 

kartläggning av hur styrning utan budget sker i organisationen. 

2.2.1 Val av intervjupersoner 

Intervjuperson Befattning Intervjutillfälle 

Gunnar Haglund Finansdirektör Ahlsellkoncernen 17 mars 2014, huvudkontoret i 

Stockholm. 

Erik Andersson Ekonomichef Ahlsell Sverige 3 april 2014, telefonintervju. 

Kenneth Larsson IT-chef Ahlsellkoncernen 15 maj 2014, telefonintervju. 

Benny Arvén Butikschef Växjö 7 april 2014, butiken i Växjö. 

Martin 

Andreasson 

Butikschef Hisings Backa, Göteborg 8 april 2014, butiken i Göteborg. 

Martin Eckervad Butikschef Jönköping + 

försäljningschef 14 butiker 

9 april 2014, telefonintervju. 

Figur 1- Sammanställning av intervjupersoner 
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I den här studien intervjuades sex anställda, en gång vardera, på Ahlsell. De som intervjuades 

var finansdirektören för Ahlsellkoncernen Gunnar Haglund, ekonomichefen Erik Andersson 

för Ahlsell Sverige, Kenneth Larsson som är högste chef för IT-funktionen i koncernen samt 

tre butikschefer i Ahlsell Sverige. Haglund valdes ut med argumentet att han är författaren till 

utbildningsmaterialet om budgetlös styrning som författarna hade tillgång till samt för att han 

drev och var med i implementeringen av budgetlös styrning. Den primära kontakten skedde 

med Haglund som i sin tur valde ut ekonomichefen Andersson som han ansåg var relevant för 

den här studien. Denna urvalsmetod kallas för snöbollsurval som är en typ av 

bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2003). Enligt Haglund arbetar butikschefer i Ahlsell på 

liknande vis och därmed blev den geografiska faktorn avgörande vid valet av butikschef, 

vilket även det innebär bekvämlighetsurval. Butikerna som valdes var Växjö, Jönköping och 

Hisings Backa i Göteborg. IT-chefen valdes ut i efterhand då författarna insåg att mer 

empiriskt material behövdes till studien angående serviceenheterna i företaget. De visste att 

IT-funktionen var en central funktion i Ahlsell och kontaktade den ansvarige då han ansågs ha 

mest kunskap om funktionen. Det visade även sig att butikschefen i Jönköping så sent som i 

februari påbörjade en ny tjänst som försäljningschef. Denna tjänst innebar ett regionalt ansvar 

för försäljning av 14 butiker. Under intervjun ställdes frågor angående båda tjänsten som 

butikschef och försäljningschef. 

2.2.2 Intervjumetod 

Intervjumetoden som använts är semi-strukturerade intervjuer. Det innebär enligt Bryman & 

Bell (2003) och Patel & Davidsson (2011) att intervjun följer en så kallad intervjuguide (se 

bilaga 1) med specifika teman som ska undersökas, i detta fall de aktiviteter som anses ingå i 

budgetens syften, men att respondenterna har relativt stor frihet att besvara frågorna på sitt 

eget sätt. Semi-strukturerade intervjuer valdes även för att intervjupersonerna skulle ställas 

samma frågor för att kunna få respondenternas uppfattning av den praktiska innebörden av 

den budgetlösa styrningen i Ahlsell. På så vis kunde en analys av samtliga teman i 

intervjuguiden från vardera intervju genomföras och därmed möjliggöra en kartläggning av 

hur styrningen utan budget sker i Ahlsell. Eftersom den deduktiva ansatsen möjliggör 

komplettering av befintlig kunskap valdes strukturerad intervjumetod bort med anledning av 

att skapa utrymme för ny information, exempelvis om ytterligare alternativa styrmedel som 

inte behandlats i teorin.   
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Intervjuguidens teman och intervjufrågor baserades på den teoretiska referensramen och 

formulerades på ett sådant sätt att utrymme för svar på studiens frågeställning fanns. Detta 

uppfylldes genom att frågorna främst var av “hur”-karaktär vilket innebar att respondenterna 

var tvungna att ge beskrivande svar vilket eftersträvades för att avspegla den praktiska 

innebörden av budgetlös styrning. Intervjuguiden (bilaga 1) inleddes till samtliga 

respondenter med övergripande frågor angående dess specifika befattningar och tidigare 

erfarenheter kring budget- och budgetlös styrning. Detta för att få en uppfattning om 

respondenternas bakgrund och inblick i företaget och dess styrning. Därefter utformades 

samtliga intervjuguider utefter de aktiviteter som ingår i studiens frågeställning med 

anledning av att kunna säkerställa att hela frågeställningen kunde besvaras. Då 

intervjufrågorna baserades på referensramen innebar det även att intervjufrågorna grundades 

på teori om budgetstyrning. Detta för att få svar på vad för alternativa styrmedel som används 

istället för budget i företaget. För att främja en analys och skapa möjlighet till att besvara 

frågeställningen på olika nivåer skiljde sig intervjuguiden åt för lednings- och butiksnivå. 

Utifrån intervjupersonernas svar fanns möjlighet till att ställa följdfrågor som enligt Bryman 

& Bell (2003) kännetecknar den semi-strukturerade intervjun, detta för att främja en djupare 

förståelse av styrningen. För att inte påverka eller vinkla respondenternas svar strävade 

författarna efter att inte avspegla personliga åsikter eller hypoteser i intervjufrågorna. Yin 

(2007) förespråkar att en högre grad av objektivitet kan upprätthållas när intervjufrågor 

baseras på den teoretiska referensramens olika modeller och inriktningar. Detta har som 

tidigare nämnts använts som metod för att utforma intervjuguiden. 

För att säkerställa att intervjupersonernas svar avspeglades korrekt i studien ställdes frågan 

om möjlighet till inspelning av intervjun. Det inspelade materialet användes sedan som 

underlag till det empiriska avsnittet i studien. Detta för att minska risken att all information 

inte hunnits skrivas ner under intervjun eller feltolkning av anteckningar (Yin, 2007; Patel & 

Davidsson, 2011; Bryman & Bell, 2003). Vid oklarheter kring respondenternas svar 

upprepade undersökarna sin tolkning av svaret för att säkerställa att rätt tolkning skett. Detta 

har skett både under intervjuns gång och vid slutet av en intervju, likt en sammanfattning. 

Kompletterande frågor skickades och svar erhölls via mejl vid oklarheter eller nya insikter 

som uppstått i efterhand.  

Intervjuerna med ekonomichefen Erik Andersson, IT-chefen Kenneth Andersson och 

butikschefen Marin Eckervad skedde per telefon, främst med anledning av kort varsel och att 

författarna då inte hade möjlighet att ta sig till Stockholm för personliga intervjuer. För att 
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minska risken för feltolkning avslutades intervjuerna med att följdfrågor ställdes till de frågor 

som osäkerhet på respondenternas svar förelåg. 

2.2.3 Övrig datainsamling 

Data som inte producerats för just den här studien har även använts. Den typ av data kallas 

enligt Bryman & Bell (2003) för sekundärdata och är främst dokument som dels har hämtats 

från företagets webbsida och dels från dokument skrivna av fallföretaget. Exempel på 

dokument om Ahlsell är en powerpointpresentation av koncernen som finns tillgänglig på 

webbsidan, årsredovisning för år 2013 samt internt material som används vid utbildningar för 

controllers med betoning på budgetlös styrning i samarbete med FAR Akademi. 

Sekundärdatans främsta syfte är att beskriva Ahlsell och komplettera information som 

insamlats vid intervjuer. Ett exempel är att enligt Bryman & Bell (2003) avspeglar inte 

årsredovisningar hur olika aktörer upplever situationer i organisationen och därmed har den 

data endast använts för att beskriva fallföretagens ekonomiska ställning.  

2.2.3.1 Litteraturval 

Enligt Denscombe (2000) bör alla undersökningar börja med en litteraturstudie. För att styrka 

studien tillämpades teori som är relevant för uppsatsens ämnesområde. Därmed studeras både 

teori om budgetstyrning och alternativa styrmedel till budgetstyrning i den här uppsatsen. 

Detta för att, som tidigare nämnts, tydliggöra skillnaderna för de olika styrmetoderna samt för 

att kunna använda teori om budgetstyrning till att förstärka argumenten i analysen om 

företaget styrs helt utan budget eller inte i de olika aktiviteterna samt nivåerna. 

Teorier har sökts vid Linnéuniversitetets bibliotek och från artikeldatabaser genom 

Linnéuniversitetet. Databaserna som används för att finna vetenskapliga artiklar är främst 

Business Source Premier, Emerald, OneSearch Beta och Google Scholar. Sökord som ha 

använts är ekonomistyrning, budgetlös styrning, rullande prognoser, balanced scorecard, 

benchmarking, budget, beyond budgeting, styrning utan budget. Artiklar som har hämtats från 

databaserna har lett till att ny litteratur funnits via dess referenslistor.  

Litteratur som behandlar budgetlös styrning refererar främst till Wallander och 

Handelsbanken som enligt Hope & Fraser (2003) var först ut med att avskaffa budgeten och 

har därmed stor betydelse för teorin kring ämnet. Hope & Frasers modell om beyond 

budgeting är även central i den budgetlösa teorin. De har utgått från Wallanders uppfattning 

av budgetlös styrning samt undersökt andra företag som säger sig arbeta efter fenomenet.  
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2.3 Tolkning och bearbetning 

2.3.1 Tolkning och bearbetning av empiriskt material 

Efter varje intervjutillfälle bearbetades information från intervjun. Här diskuterade författarna 

eventuella skillnader samt om någon information inte hunnit skrivas ner. Detta för att 

författarna inte skulle utesluta någon väsentlig information och strävade därmed efter att 

tidsperioden mellan intervjutillfället och bearbetning av empirin skulle vara så kort som 

möjligt.   

2.3.2 Analysmetod 

För att frågeställningarna ska kunna besvaras efter en analys av teori och empiri har en modell 

tagits fram som stöd i studien. Modellen består av huvudpunkter som är de aktiviteter som har 

valts ut för analys av hur styrning utan budget sker i Ahlsell. Dessa är som tidigare nämnts; 

planering, samordning och kommunikation, prestationsmätning, motivation samt belöning 

som grundar sig på Arwidis (2005) teori om vad budgeten anses täcka. Under respektive 

huvudpunkt i modellen finns betydelsefulla teoretiska metoder och aspekter för 

budgetstyrning samt budgetlös styrning att redovisas. Denna modell är en struktur som följs 

genom referensramen, empiri- och analyskapitlet samt i studiens slutsats. 

Det empiriska materialet om Ahlsells tolkning av budgetlös styrning jämförs både gentemot 

teorier om alternativa styrmetoder till budget och även gentemot teorier om budgetstyrning. 

Detta för att tydliggöra skillnader i Ahlsells budgetlösa styrning mot budgetstyrning samt 

tydliggöra vilka alternativa styrmetoder som används i Ahlsell. Genom att analysera vilka 

alternativa styrmetoder Ahlsell använder istället för budget kunde även en analys av hur dessa 

styrmetoder löser de problem som budgeten anses skapa enligt teorin genomföras. Då det 

empiriska materialet även jämförs gentemot teori om budgetstyrning är denna studie en form 

av en jämförande studie. Syftet med jämförandet mellan budgetlös styrning samt 

budgetstyrning är som tidigare nämnts att tydliggöra skillnaderna på de olika styrmetoderna. 

Genom att använda teori från de både styrmetoderna kan argument stärkas i analysen om 

Ahlsell är helt budgetlös i de olika aktiviteterna och nivåerna eller inte. 

För att analysera hur styrning utan budget sker på olika nivåer på fallföretaget jämfördes 

empirisk information från de olika intervjuerna med varandra för att undersöka om skillnader 

i uppfattning kring styrningen förelåg, vilket är en metod för analys av empiri som Patel & 

Davidsson (2011) förespråkar. 
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Figur 2 - Metodmodell 

 

2.4 Forskningskvalitet 

För att säkerställa kvaliteten på fallstudien har hänsyn tagits till Yins (2007) kvalitetskriterier. 

De viktigaste kvalitetskriterierna för fallstudier enligt Yin (2007) begreppsvaliditet, intern och 

extern validitet samt reliabilitet. 

2.4.1 Begreppsvaliditet 

Enligt Bryman & Bell (2003) innebär begreppsvaliditet huruvida ett mått mäter vad det anser 

att mäta. I enlighet med Yins (2007) förslag på hur detta kan uppnås har flera empiriska källor 

använts då intervjuer skett med flera personer på olika nivåer i fallföretaget. Respondenterna 

har även fått möjlighet att granska rapportens utkast vilket är ytterligare en tillämpning av 

kvalitetsmåttet Yin (2007) förespråkar. För att minska risken för feltolkning av frågorna för 

respondenterna förklarade författarna vad de menade med vissa frågor där betydelsen för 

olika begrepp kunde anses otydliga. Till exempel har begreppet “benchmarking” nämnts som 
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“rankningssystemet” till respondenterna då de kan relatera till då det är en del av deras 

vardagsarbete.  

2.4.2 Intern validitet 

Enligt Bryman & Bell (2003) betyder intern validitet att det ska finnas en överrensstämmelse 

mellan teoretiska idéer och empiriska observationer. I enlighet med Bryman & Bells (2003) 

förslag har den interna validiteten stärkts i studien genom delaktighet och långvarig närvaro 

vid empirisk datainsamling. Vidare har diskussioner förts kring möjliga samband i 

fallstudiens analys av empirisk data gentemot den teoretiska referensramen i enlighet med 

Yins (2007) förslag. Jämförelser har skett mellan olika teoretiska modeller för budgetstyrning, 

alternativa styrmetoder och empirisk datainsamling på fallföretaget. Exempel på en sådan 

jämförelse är teorier om benchmarking och fallföretagets rankningssystem. Detta för att testa 

om de teoretiska modellerna stämmer överens med fallföretagets styrning. 

2.4.3 Extern validitet 

Både Bryman & Bell (2003) och Yin (2007) beskriver extern validitet som i vilken 

utsträckning undersökningen kan generaliseras till andra situationer och sociala miljöer. 

Enligt Bryman & Bell (2003) är det svårt att uppnå extern validitet i en kvalitativ studie som 

även använder sig av icke-sannolikhetsurval. Yin (2007) anser att en enda fallstudie inte kan 

skapa en stark grund för att uppnå extern validitet. Ett sätt att förstärka den externa validiteten 

vid en enfallsstudie är genom att styrka studiens resultat med teorier (Yin, 2007), vilket har 

använts i den här studien. Dock är inte studiens syfte att generalisera resultatet, utan det är att 

beskriva ett sätt att styra en verksamhet utan budget för att ge en förståelse för den praktiska 

innebörden av styrmetoden. Fallföretaget Ahlsell valdes med anledning av att det är 

framgångsrikt och har rotade rutiner med styrmetoden. Detta innebär således att resultatet inte 

kan generaliseras till andra företag som inte har samma förutsättningar. 

2.4.4. Reliabilitet 

Bryman & Bell (2003) och Yin (2007) förklarar reliabilitet som mätningars pålitlighet och 

huruvida samma resultat kan uppnås om andra forskare med samma tillvägagångssätt 

genomfört studien. Syftet med kriteriet är att minimera felaktigheter i undersökningen. 

Genom att beskriva studiens tillvägagångssätt detaljerat i metodkapitlet kan framtida 

undersökare använda sig av samma metod i sin studie för öka reliabiliteten, att uppnå samma 

resultat. Att ha med intervjuguiden som bilaga i uppsatsen har förstärkt reliabiliteten 

ytterligare, vilket är en tillämpning som även Yin (2007) föreslår. Därmed kan framtida 
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undersökare använda sig av samma frågor som har ställts i denna studie vid en ny 

undersökning.  

Utbildningsmaterial som Ahlsell använder sig av i sina utbildningar om budgetlös styrning 

har använts som underlag vid intervjuer för att säkerställa att information tolkas rätt. Båda 

författarna har även varit närvarande vid alla intervjuer och diskuterat tolkningar av resultat 

för att säkerställa att respondenternas svar har avspeglats rätt. 

2.5 Metodkritik 

Den internationella aspekten och samordningen mellan koncernens sju länder skulle varit 

intressant att undersöka i den här studien, för att se hur styrning utan budget sker i hela 

koncernen och inte bara i Sverige. Butiker i Finland kontaktades för intervjuer, dock valde de 

att inte ställa upp i denna studie. På grund av språkskillnader som skulle öka risk för 

feltolkning kontaktades ingen av de övriga fem länderna inom koncernen. Ekonomichefen för 

Ahlsell Sverige ansåg dock att det är så betydande skillnader på resultat mellan länder att 

jämförelsen mellan länderna inte skulle vara av stor betydelse, i alla fall inte för Sverige som 

ligger betydligt bättre till resultatmässigt än övriga länder i koncernen. Finansdirektören för 

koncernen ansåg att skillnaden i styrning mellan länderna inte skiljer sig åt. Därför lades den 

idén åt sidan. 

2.6 Forskningsetiska aspekter 

Enligt Merriam (1998) förekommer två tillfällen då etiska frågor blir aktuella när en kvalitativ 

undersökning genomförs. Första tidpunkten är under insamlingen av empiri och det andra 

tillfället är när resultatet publiceras (Merriam, 1998). Det finns fyra forskningsetiska principer 

varav principerna informationskrav och samtycksprincipen sker under empiriinsamlingen, 

medan konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är principer som bör tas hänsyn till vid 

publiceringen av uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2002). 

Den första principen är informationskravet vilket innebär att det är forskarnas uppgift att 

informera de som berör undersökningen om forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta uppfylldes i den här studien genom att intervjupersonen meddelades per telefon eller 

mail innan samt vid intervjutillfället om undersökningens syfte. Respondenterna på 

fallföretaget fick möjlighet att granska empiriavsnittet innan publicering i databasen DiVA. 
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Författarna valde att endast tillåta respondenterna att granska den del där deras åsikter och 

tolkningar avspeglats för att de inte skulle kunna påverka författarnas analys. 

Samtycksprincipen innebär att forskarna ska erhålla intervjupersonernas samtycke. 

Intervjupersonerna har rätt till att själva bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska 

delta (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla samtycksprincipen blev respondenterna vid 

förfrågan om deltagande i studien upplysta om att deltagandet var frivilligt och att de hade 

rätten till att avbryta intervjun.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) handlar konfidentialitetskravet om sambandet mellan 

offentlighet och sekretess. För att obehöriga inte ska få ta del av känsliga personuppgifter är 

det forskarnas uppgift att förvara personuppgifter säkert. Personuppgifter ska antecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sätt att utomstående inte kan identifiera de medverkande. 

Innan intervjun erbjöds respondenterna anonymitet eller ett godkännande av respondenterna 

till att använda deras personuppgifter i uppsatsen. Samtliga respondenter godkände 

publicering av sitt namn, befattning samt arbetsplats. 

Den sista principen är nyttjandekravet vilket innebär att personliga uppgifter om 

intervjupersonerna endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). De enda 

personuppgifter som behövdes till fallstudien var respondenternas namn, position och hur 

länge de arbetat på företaget. Denna information användes endast till att analysera om det 

förekom skillnader på olika nivåer på hur de arbetar med styrning utan budget.  
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3. Referensram 

I det här kapitlet kommer tidigare forskning kring budgetstyrning och budgetlös styrning att 

presenteras. Kapitlet inleds med teoretisk definition av de båda styrmetoderna. Sedan är 

kapitlet indelat i de aktiviteter som ska undersökas utifrån studiens frågeställning. Varje 

aktivitet är i sin tur indelad i hur teorier angående budgetstyrning respektive budgetlös 

styrning behandlar dessa aktiviteter. Metoder som både kan användas i budget- samt 

budgetlös styrning kommer att presenteras innan respektive styrningsmetod. 

3.1 Definition & syften 

3.1.1 Budgetstyrning 

Det finns flera olika definitioner av begreppet budget. Bergstrand och Olve (1996) definierar 

budget som: 

“Ett handlingsprogram för hela företaget med mål och handlingsramar för resultatenheter. 

Den skall omfatta förväntade konsekvenser uttryckta i ekonomiska termer. Den skall vara 

baserad på angivna antaganden och förutsättningar för en bestämd tidsperiod.”(Bergstrand 

& Olve 1995;11). 

Med handlingsprogram menar Bergstrand och Olve (1996) att budgeten ska innehålla 

framtida intäkter och kostnader. Handlingsprogrammet ska även omfatta målsättningar och 

handlingsramar för organisationens resultatenheter. Budgeten är därmed ett viktigt verktyg då 

den används till att delegera ansvar och uppgifter i större företag. Med ekonomiska termer 

menar Bergstrand och Olve (1996) att budgeten ska visa hur företaget ska förvalta sina 

resurser. Företag använder både monetära och icke-monetära termer i sina budgetar. När en 

budget upprättas görs antaganden och förutsättningar om omvärlden. Företag gör antaganden 

om exempelvis prisutveckling, konjunkturer, räntenivåer samt valutakursförändringar. En 

budget omfattar en viss tidsperiod där perioden varierar beroende på företag, men oftast görs 

den för ett kalenderår. En tumregel är att den ska följa företagets naturliga arbetssäsong 

(Bergstrand & Olve, 1996). Arwidi (2005) uppger att budget används till planering, 

samordning, kommunikation, motivation, belöningar och uppföljning. Dessa aktiviteter 

kommer att senare beskrivas mer djupgående var för sig. 
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3.1.2 Budgetlös styrning 

Idén med budgetlös styrning är att avskaffa den traditionella budgeten helt och hållet (Hope & 

Fraser, 2003a; Neely, Bourne & Adams, 2003; Wallander, 1995, 2002). “Beyond Budgeting 

Round Table” (BBRT) är en arbetsgrupp och ett samarbetsorgan som hjälper företag som valt 

bort styrmedlet budget och förbättra deras styrprocesser. BBRT etablerades i Storbritannien år 

1998 och har sina huvudmedlemmar i Europa, USA samt Australien. BBRT menar att 

budgetens svagheter endast kan reduceras genom att avskaffa budgeten helt och hållet (Hope 

& Fraser, 2003a). Hope & Fraser (2003a) är båda ledare för BBRT och definierar begreppet 

budgetlös styrning (Beyond Budgeting) följande:  

“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, 2003a:212).  

3.1.2.1 Hur organiseras budgetlösa företag?  

Enligt Hope & Fraser (2003) var Jan Wallander, f.d. VD på Handelsbanken, först ut med att 

avskaffa budgeten som styrmedel. Enligt Wallander (1995) är en vital del av den budgetlösa 

styrningen att ha en decentraliserad organisation med förhållandevis många små 

resultatenheter. I boken “Den mänskliga naturen - inte mot!” (2002) skriver han mer 

djupgående om hur en organisation kan gå till väga för att decentralisera sin verksamhet.  

När beslutsmakten förflyttas uppåt i hierarkin kallas det för centralisering, enligt Jacobsen & 

Thorsvik (2008). Beroende på hur många beslut som flyttas uppåt och hur högt i hierarkin de 

flyttas avgör hur centraliserad organisationen är. Om exempelvis den högsta chefen fattar alla 

beslut i ett företag talar man om en extremt centraliserad struktur. Decentralisering däremot 

innebär att beslutfattandet flyttas neråt i organisationen. Extrem decentralisering innebär att 

de anställda bestämmer allt i verksamheten. Decentralisering är en traditionell egenskap i 

professionella organisationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  

Jacobsen & Thorsvik (2008) och Wallander (2002) är eniga om att ledningen genom en 

decentraliserad organisationsstruktur kan utnyttja de underordnades kunskap och erfarenhet 

om lokala förhållanden då beslut fattas närmare kunden. Wallander (2002) anser att 

decentralisering även innebär att det är möjligt att upptäcka konkurrenters val i ett tidigare 

stadium. Jacobsen & Thorsvik (2008) uppger att decentralisering främjar flexibilitet och att 
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anpassning i organisationen sker snabbare. Wallander (2002) anser att beslut kan tas snabbare 

och olika lösningar kan testas i mindre skalor i och med dynamisk och decentraliserad 

organisation. En decentraliserad struktur motiverar även underordnade och får anställda att 

arbeta kreativt, vilket innebär att de underordnades ansvarskänsla stärks (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Wallander (2002) anser att människor vill känna samhörighet, frihet till att 

utvecklas och möjlighet till att ta egna initiativ samt få ökat ansvar tilldelat sig. Wallander 

(2002) förklarar att motivation hos människor ligger i behovet av en identitet samt en 

meningsfull plats i en organisation. Detta kan uppnås genom en decentraliserad organisation 

med små beslutsfattande enheter och att ansvar bör vara decentraliserat så långt som möjligt 

för.   

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) skapar decentralisering en risk för suboptimering, det vill 

säga att de underordnade fattar beslut för att gynna sig själva genom att inte ta hänsyn till hela 

organisationen vid beslutfattande. Vid budgetlös styrning anser Wallander (2002) däremot att 

utifrån behov och motivation hos anställda samt egna erfarenheter att ett företags aktiviteter 

och enheter i en decentraliserad organisation bör ha som mål att uppnå ett så högt resultat som 

möjligt. Det vill säga att det är den egna enhetens resultat som fokus ligger på och att hänsyn 

inte behöver tas till andra enheter.   

Wallander (2002) beskriver att det tar lång tid att omvandla en organisation till att vara 

decentraliserad. Den främsta anledningen är att högre chefer tenderar till att ha svårt att 

överlämna ansvar till chefer och anställda längre ner i organisationen. Detta med anledning av 

att de högre cheferna inte tror cheferna längre ner har de rätta kvalifikationerna och inte blivit 

tillräckligt upptränade för att kunna fatta beslut och ha ett så stort ansvar. Wallander (2002) 

påstår att det är dessa högre chefers ansvar att lära chefer längre ner i organisationen att 

hantera detta ansvar för att en omvandling till en decentraliserad organisation ska vara möjlig.  

Resultatenheter 

När företag mäter en enhets vinst kallas den för resultatenhet. Företag brukar skapa enheter 

med anledning av att delegera mer ansvar till enhetschefer. Anthony & Govindarajan 

(2007)anser att hur mycket ansvar som delegeras skiljer sig från företag till företag. Vidare så 

menar Anthony & Govindarajan (2007) i enlighet med Wallander (2002) att ha resultatenheter 

är ett effektivt verktyg för motivation av anställda. Anthony & Govindarajan (2007) anser att 

medvetenheten om vad som genererar vinst och inte ökar i en resultatenhet då chefer är 

ansvariga för att kontinuerligt hitta nya sätt att öka vinsten. 
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Anthony & Govindarajan (2007) menar att en svårighet med decentraliserat beslutsfattande är 

att ledningen har mindre kontroll. Detta anser dock Wallander, enligt Hope & Fraser (2003), 

är ett av syftena med en decentraliserad organisation inom budgetlösa företag, då ansvar och 

kontroll ska flyttas ned i organisationen.  

3.2 Planering 

3.2.1 Budgetstyrning 

Budgeten är en plan för hela verksamheten och används som underlag till företagsledningen 

vid beslutsfattande inför framtiden. Det är viktigt att företag börjar med sin budget i tid så att 

företagsledningen kan förutsäga hur det budgeterade året kommer att se ut. På så sätt kan 

åtgärder vidtas vid problem som kan tänkas uppstå under perioden. Genom att använda 

budgetering som planeringsverktyg minskar risken för att snabba och ogenomtänkta beslut 

som kan ge konsekvenser i framtiden(Bergstrand, 2003; Drury, 2000). 

3.2.1.1 Budgetprocessen 

En budget skapas genom att en rad olika aktiviteter genomförs av flera medarbetare i ett 

företag, vilket kallas för budgetprocessen. Processen kan delas upp i faser; budgetuppställande 

och budgetuppföljning. Det är även en fas mellan dessa som är själva genomförandet av 

budgeten (Andersson, 1997). När det görs ett budgetuppställande innebär det att det 

genomförs en planering, medan budgetuppföljning innebär att det görs en jämförelse mellan 

budget och utfallet (Bergstrand & Olve, 1996).  

 

Figur 3- Budgetprocessen och dess samband (Bergstrand & Olve, 1996) 
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3.2.2 Budgetlös styrning 

I och med decentralisering i en budgetlös verksamhet förflyttas ansvar för aktivitets- och 

strategiplanering till enhetsansvariga (Daum, 2002). Hope & Fraser (2003c) betonar att 

planering och mål inte ska anses som fasta prestationskontrakt, vilket budget ses som, utan det 

ska finnas möjlighet till kontinuerlig förbättring som svar på förändringar i omvärlden.  

Hope & Fraser (2003a) anger att när Wallander tillträdde som VD på Handelsbanken och 

avskaffade budgeten förespråkade han att vad som håller ihop en organisation inte är en plan 

utan det är en förpliktelse med tydliga syften, principer och värderingar. Det är det som skapar 

enhetlighet för samordnade aktiviteter. Om alla anställda i organisationen vet sin del av 

värdeskapandet och gör det bra så leder det till ett tillfredställande resultat och en ökning av 

vinstgenererande kunder. På så vis upplever kunderna att personalen är kunnig och 

serviceinriktad. 

Hope & Fraser (2003a) uppger att ett flertal studier har uppgett att företag har sparat tid med 

upp till 95 procent genom att avskaffa budgeten som planeringsverktyg. Istället kan chefer 

och anställda fokusera sin tid på att planera hur värde kan skapas för kunder och aktieägare 

samt svara snabbare på förändringar i omvärlden.  

Lindsey& Libby (2007) menar att planering, utifrån Handelsbankens budgetlösa styrning, 

innebär att anställda ska vara involverade i målsättning för att skapa engagemang och ansvar. 

Detta anses leda till kontinuerlig och relativ förbättring i prestationer utifrån uppsatta mål, 

istället för den formella målsättningsprocessen som innebär att mål sätts av andra personer 

som inte har det primära ansvaret att uppnå målen. Genom att enheter fastställer sina egna mål 

med vetskap om att andra enheter gör likadant ökar engagemang till att förbättra prestationer i 

hela företaget.  

3.2.2.1 Rullande prognoser 

Sandalgaard (2012) anger rullande prognoser som en del av budgetlös styrning. Enligt 

Anthony & Govindarajan (2006) är en prognos, till skillnad från en budget, en förutsägelse 

om vad som troligast kommer hända i framtiden. Prognosen behöver inte godkännas av högre 

chefer och det finns oftast en person som är ansvarig för prognosarbetet och dess 

förändringar. Myers (2001) beskriver skillnaden mellan rullande prognoser och traditionell 

budgetstyrning som att en prognos kan uppdateras varje månad istället för en statisk budget 

för ett år (fast prestationskontrakt). Genom att använda rullande prognoser som styrmedel kan 

företaget tillhandahålla en kontinuerlig och aktuell prognos som reflekterar både företagets 
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resultat och förändringar i företagets omvärld (Myers, 2001). Till skillnad från budget finns 

det inget slut på rullande prognoser när budgetåret tar slut utan prognoserna uppdateras flera 

gånger per år för tolv månader framåt i tiden (Hope & Fraser, 2003a).   

Ekholm & Wallin (2011) gjorde en kvantitativ undersökning i sin artikel “The impact of 

uncertainty and strategy on the perceived usefulness of fixed and flexible budgets” där 

“flexible budgets” innehöll rullande budgetar och rullande prognoser. Dessa ansågs därmed 

som en flexibel variant av budget, istället för ett alternativ till budget. Undersökningens enkät 

skickades ut till VD:s på de 1000 största tillverkande företagen som fanns med i databasen för 

Skandinaviens största företag, där endast svenska respondenter valdes ut. En av hypoteserna 

som undersöktes var att en positiv relation mellan uppfattad användning och flexibel budget 

förelåg. Denna hypotes förkastades och respondenterna höll inte med om detta antagande. Det 

visade sig inte heller föreligga någon uppfattning om att flexibla budgetar, så som rullande 

prognoser, skulle ge en bättre användning som ersättning av fasta årsbudgetar. Den enda 

positiva korrelation som förelåg vid hypotesen visade sig vara mellan uppfattad användning 

och två typer av budget. Detta om fast budget och rullande budget/prognos sågs som 

komplement till varandra och inte som två konkurrerande alternativ.  

3.2.2.2 Nyckeltal 

Vid budgetlös styrning fokuserar företagen på måltal för nyckeltal istället för detaljerade 

siffror för fasta kortsiktiga mål som planering med budget (Player, 2003; Hope & Fraser, 

2003a). Målet med nyckeltal är att beskriva ekonomiska förhållanden på ett översiktligt sätt så 

att företagets styrkor, svagheter samt möjligheter kan bedömas och utvecklas. Vilka nyckeltal 

som används varierar beroende på företagets verksamhet, storlek, konkurrensklimat, 

ägarstruktur etcetera (BAS, 2013; Catasús & Gröjer, 2008). Nyckeltal används även till att 

identifiera mål gällande lönsamhet, soliditet och likviditet (Björksten, 1993). Se bilaga 2 för 

detaljerad beskrivning av olika nyckeltals uträkning och innebörd. Enligt Hope & Fraser 

(2003a) ska mål för nyckeltal i ett budgetlöst företag främst syfta till att maximera vinst på 

kort och medellång sikt för varje nivå i företaget. Exempel på nyckeltal som Hope & Fraser 

(2003a) tar upp som budgetlösa företag sätter måltal för är ROS och kassaflöde. Chefer har 

möjlighet att justera sina mål eftersom deras prestation inte kommer att värderas och belönas 

efter dem. 
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3.2.3 Sammanställning av planering 

Planering med budget Planering utan budget 

Budget med intäkter & kostnader för 

framtiden 

Rullande prognoser 

Samordna enheters budgetar till en total 

eller från total till enheter. 

Ansvar för strategi- och aktivitetsplanering 

delegeras till enhetsansvariga. 

Sker för ett år framåt i tiden (fast 

prestationskontrakt) 

Inga fasta prestationskontrakt. Kan ändras i 

efterhand. 

 Fokus på måltal för nyckeltal 

Figur 4 - Egengjord sammanfattning av hur planering sker teoretiskt med och utan budget. 

 

3.3 Samordning & kommunikation 

3.3.1 IT-system 

Ett system för kommunikation är informationssystem (IT-system) (Beyon-Davies, 2002) som 

ses som en medlare av information (Nardi & O´Day, 1999) i en databas (Goldkuhl & Lind, 

2004). Det används för att samla in, distribuera, lagra, presentera samt använda information 

(Andersen, 1994; Langefors, 1973). Genom att utveckla ett internt IT-system leder det till, 

enligt Goldkuhl & Lind (2004), en mer effektiv samordning och planering av företagets 

ärenden samt mer noggrann planering av företagets utvecklingsprocesser. Intern IT-system 

förbättrar även uppföljning av genomförande utvecklingsprocesser (Goldkuhl & Persson, 

2007). Större IT-system kräver mer underhåll än små samt har kopplingar till andra system, 

vilket leder till ökad komplexitet (Wallström, 2010). 

3.3.2 Budgetstyrning 

En budget skapar samordning mellan företagets olika enheter som är beroende av varandra för 

att utveckla företaget (Bergstrand & Olve 1996; Greve, 2011). Detta sker enligt Drury (2000) 

genom möten där det diskuteras om vad för åtgärder som måste ske utifrån vad som anses 

bäst för företaget som helhet. Under budgetprocessen kan problem upptäckas tidigt och det 

görs tydligt vad som händer i hela företaget, vilket Drury (2000) är det som skapar 

samordning. Budgeten säkerställer att det finns tillräckligt med kapacitet för att tillverka de 
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produkter som enligt försäljningsbudgeten ska generera intäkter till företaget (Greve, 2011). 

Samordning av enheter gör att de förenas till en gemensam plan. Utan samordning anser 

Drury (2000) att det finns en risk att enhetscheferna fattar beslut som endast gynnar sina egna 

avdelningar.  

Om ett företag vill skapa effektivitet krävs kommunikation mellan alla parter i verksamheten. 

Parterna bör bli fullständigt informerade om företagets planer och policys. Det är viktigt att 

alla medarbetare i en organisation vet vilken roll de har för att uppnå budgeten. Ledningen 

kan genom budgeten kommunicera/förmedla vilka förväntningar de har på enheterna. 

Enheterna kan därmed samordna sina aktiviteter för att leva upp till förväntningarna (Drury, 

2000). Budgeten gör det även möjligt för ledningen att införskaffa information om enheterna i 

organisationen (Greve, 2011). Kommunikation sker även under budgetuppställandet (Drury, 

2000). Genom diskussion om eventuella problem i enheterna med budgetansvariga ökar 

förståelse för företagets behov (Bergstrand, 2003). 

3.3.3 Budgetlös styrning 

Hope & Fraser (2003a) föreslår att samordning av verksamheten sker, istället för genom en 

central plan, genom interna överenskommelser baserade på kundsegment och dess 

efterfrågan. Detta gynnar företaget på så vis att produktionskapaciteten ökar när efterfrågan 

ökar och minskar när efterfrågan minskar. Det leder även till mindre svinn och högre 

kundnöjdhet. Detta tillsammans innebär enligt Hope & Fraser (2003a) att organisationen 

arbetar som ett integrerat system gentemot en gemensam strategi, mer än en rad separata 

delar. Enligt Wallander (2002) bör den gemensamma strategin innebära att uppnå ett så högt 

resultat som möjligt. Detta underlättar enligt Hope & Fraser (2003a) för samarbete och fokus 

ligger på den slutliga externa kunden som ska tillfredsställas med exceptionell service.   

Som nämnts tidigare har Hope & Fraser (2003a) tagit fram tolv principer för budgetlös 

styrning, varav en utav dem är att anställda snabbt ska kunna införskaffa sig information när 

de behöver den. Information om prestationer och resultat bör finnas för att en enhet ska kunna 

jämföra sitt resultat med föregående år, andra jämförbara enheter i organisationen samt 

konkurrenter. Enligt Hope & Fraser (2003a) studerar enhetsansvariga resultat för att se hur väl 

styrningen fungerar i enheten och vad som behöver förbättras. 

I ett budgetlöst företag anser Hope & Fraser (2003a) att idén har slopats om att ledningen är 

de primära användarna av information och att informationen kan kontrolleras. Detta innebär 

att information istället kan tas emot och användas på nya nivåer med öppenhet och 
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transparens. Anställda får i och med detta tillgänglighet till strategisk, konkurrens- och 

marknadsbaserad information som tidigare endast varit tillgänglig för högre chefer. En vital 

del är även att siffror ska hålla sig till en enda sanning, utan att vara missledande, och vara 

tillgänglig för samtliga i företaget. Enligt Hope & Fraser (2003a) underlättar detta för 

beslutsfattande i organisationen.  

3.3.4 Sammanställning av samordning & kommunikation 

Samordning & kommunikation  

med budget 

Samordning & kommunikation  

utan budget 

Samordning av enheter förenas till en 

gemensam plan. 

Öppet och transparent informationssystem. 

Samordning syftar till att serva företaget som 

helhet. 

Samordning syftar till att serva kunden. 

Säkerställa att kapacitet finns vid tillverkning 

av produkter. Kommunikation och 

samordning mellan enheter vid 

budgetuppställande. 

Decentralisering möjliggör snabbare beslut 

närmare kunden. Beslut/kommunikation 

behöver inte genomgå flera nivåer.   

Kommunikation av ledningens/högre chefers 

förväntningar på enheter genom budgeten.  

 

Figur 5 - Egengjord sammanställning av hur samordning och kommunikation sker teoretiskt 

med och utan budget. 

3.4 Uppföljning/Prestationsmätning 

3.4.1 Budgetstyrning 

I stora företag delegeras beslutfattandet till de olika enheterna i organisationen. Budgeten blir 

därmed ett verktyg som tydliggör överordnade mål och bryter ner dem till delmål som 

enhetscheferna får ansvar för (Greve, 2011). Genom delegering och fördelning av ansvar 

framgår det tydligt vem som ansvarar för eventuella budgetavvikelser. På så sätt kan snabba 

åtgärder göras för att undvika framtida konsekvenser (Bergstrand, 2003). En budget gör det 

möjligt för chefer att hantera och kontrollera de aktiviteter de är ansvariga för. Genom 

jämförelsen mellan budget och utfall kan eventuella fel upptäckas och därmed undersöks 
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avvikelsen och exempelvis ineffektiva aktiviteter raderas för att åtgärda problemet (Drury, 

2000). 

Under budgetuppföljningsfasen genomförs en kontrollering av budgeten. Antaganden som 

gjorts jämförs med det verkliga utfallet som verksamheten givit. Andersson (1997) tar upp två 

syften med budgetuppföljning; alarm- och diagnossyfte. Alarmsyftet innebär att en 

uppföljning kan ge varningssignaler när något i budgeten går fel. Diagnossyftet innebär att i 

uppföljningsfasen ska företaget fastställa varför budgeten och utfallet inte stämmer överens 

och därmed avgöra vilka åtgärder som behövs vidtas (Andersson, 1997).   

Enligt Anthony & Govindarajan (2007) finns det två sätt att mäta resultatenheters lönsamhet 

på. Det första är att mäta “management performance”, vilket fokuserar på hur väl chefer 

presterar. Det som mäts är planering, koordination samt kontroll av resultatenheten i den 

dagliga verksamheten. Den andra mätningen värderar “economic performance”, vilket 

fokuserar på hur väl resultatenheten presterar som en ekonomisk enhet. På så vis kan det 

komma fram att chefen gör ett ypperligt arbete under omständigheterna medan den 

ekonomiska prestationen visar sämre ekonomisk- och konkurrensposition (Anthony & 

Govindarajan, 2007). 

3.4.2 Budgetlös styrning 

Om företag ska belöna prestationer efter mätningar anser Hope & Fraser (2003c) att 

prestationsmätningarna måste vara tydliga, öppna och enkelt utformade. Det ska därmed inte 

finnas förbehåll för försköning av mätningarna och dess resultat. Vidare så bör ansvar och 

prestationer bedömas utifrån parametrar som är relevanta för vardera verksamhets-, vinst- 

eller kostnadsenhet.  

Filosofin inom budgetlös styrning innebär att resultat presteras genom team då det anses som 

näst intill omöjligt att bedöma och mäta prestationer för varje enskild säljare, designer eller 

ekonomiassistent presterar. Handelsbanken ges som exempel än en gång där prestationer 

bedöms och mäts utifrån team. Det fanns en oro för “fripassagerare” som skulle kunna “åka 

snålskjuts” på andra men det problemet infann sig inte alls i lika stor utsträckning som 

befarat. Anledningen är att det finns ett grupptryck som gör att dessa “fripassagerare” blir 

särskilt utsatta och blir därmed snabbtutbytta av någon som är mer villig till att arbeta och 

prestera (Hope & Fraser, 2003c).  
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3.4.2.1 Benchmarking 

Hope & Fraser (2003a) anser att budgetlösa företag, istället för att se till internt bestämda mål 

vid prestationsmätning, ska använda sig av extern benchmarking. De beskriver det som att 

jämföra enheter med varandra och företaget i stort mot konkurrenter samt tidigare års 

prestationer (Hope & Fraser (2003a).  

Definition  

Benchmarking är ett ständigt föränderligt koncept som har en mängd olika innehåll och syften 

vilket gör det svårt att skapa en definition för (Djuric et al., 2013). Elmuti & Kathawalas 

(1997) förklarar benchmarking som:  

“The essence of benchmarking is the process of identifying the highest standards of 

excellence for products, services, or processes and then making the improvements necessary 

to reach those standards – commonly called best practices”  (Elmuti & Kathawala, 

1997:229).  

Benchmarking handlar inte endast om att samla in information om hur företaget presterar. 

Styrmedlet är även en metod för att identifiera nya idéer, nya sätt att förbättra processer på 

samt att bli mer effektiv i att möta kundernas behov (Geber, 1994). Benchmarking är även en 

ständigt upptäckande och lärande process. Bateman’s (1989) anser att företag som använder 

benchmarking kontinuerligt bör observera resultat av förbättringar samt observera de 

organisationer eller enheter de jämförs med. Buyukozkan & Maire (1998) anger att 

benchmarkingprocessen identifierar och utvärderar de mest lönsamma prestationerna så att de 

kan integreras med organisationens aktiviteter för att öka effektiviteten. 

Lindsay & Libby (2007) beskriver prestationsmätning på Handelsbanken som relativ 

prestationsmätning där varje nivå följdes upp kvartalsvis. Regionerna jämfördes med varandra 

genom nyckeltalet ROE och en kvot där kostnader dividerades med intäkter (cost-income 

ratio). Varje år tilldelades ett pris till den region med högst resultat. Inom varje region 

jämfördes divisioner med varandra genom ”cost-income”-kvoten, vinst per anställd och totalt 

resultat. Företaget i stort jämfördes kvartalsvis med konkurrenters ROE (Lindsay & Libby, 

2007). 

Fördelar med benchmarking 

Enligt Watson (1994) finns det tre fördelar med benchmarking. Den första fördelen är att 

genom benchmarking bedöms processernas effektivitet, då företaget utvärderar prestationer i 



37 

 

liknande processer i andra enheter eller med andra organisationer. När företag gör en sådan 

jämförelse kan realistiska och kvantitativa prestationsmål fastställas. En annan fördel är att 

benchmarking skapar stimulans för de som arbetar med att förbättra processer genom öka 

kreativitet och innovation. Den tredje fördelen med benchmarking är att enheterna lär sig av 

varandra. När enheterna studerar varandras erfarenheter, både internt och externt, kan de få 

lärdom om beteende, system samt metoder för att förbättrasina prestationer. De kan även få 

inspiration på hur de ska åtgärda aktiviteter som inte fungerar i den egna enheten (Watson, 

1994). 

Fallgropar och risker med benchmarking 

Karlöf (2009) presenterar risker och fallgropar med benchmarking. För att åstadkomma bästa 

möjliga jämförbarhet krävs både eliminering av faktorer som inte är jämförbara samt accept 

från berörda individer i enheterna. Om denna noggrannhet i normering av data och kongruens 

infinner sig, inträder inget bortförklaringskomplex som annars är en risk med benchmarking. 

Vidare så anser Karlöf (2009) att det är lätt hänt att rapporter kan innehålla fel i 

jämförbarheten. För att minska denna risk kan företag se dessa rapporter som preliminära och 

med möjlighet till justeringar.  

Det finns risk för att benchmarking kan innebära ren kopiering från andra enheter eller 

konkurrenter. Detta är dock inte meningen med benchmarking. Benchmarking ska ge 

inspiration och uppmärksamma kreativitet i organisationer, inte imitation, menar Karlöf 

(2009).  

Det finns risker i att använda nyckeltal i benchmarking. Detta eftersom det kräver förståelse 

för skillnader i motivation och arbetssätt som i sin tur förklarar skillnader i prestationer. När 

benchmarking används korrekt ska dessa förståelser för “varför” och “hur” leda till 

spektakulära förbättringar. Det är således viktigt att inte normera nyckeltalen utan att istället 

genomföra en nyckeltalsanalys (Karlöf, 2009). 

Benchmarking riskerar att inte användas som det förbättringsverktyg det syftar till, då det 

finns en kulturell grundsten i att människor anser att “vi är bäst, vi kan allt och vi kan själva”. 

Det är vid implementeringen av benchmarking denna risk är som störst. Rank Xerox är ett 

företag som hade otillräckliga mål för produktivitet och IBM använde benchmarking endast 

internt och tog inte med den externa aspekten i förbättringsverktyget. Dessa företag mötte 

således risken och misslyckades med implementeringen av benchmarking (Karlöf, 2009). 

Även Bogsnes (2009) tar upp detta problem med benchmarking men anser att orsakas av 
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individuella bonusar i företaget. Budgetlösa företag bör istället använda sig av kollektiva 

bonusar för att öka viljan att hjälpa varandra för ett gemensamt mål (Bogsnes, 2009). 

Benchmarking handlar därför inte bara om att konkurrera med de andra i företaget utan att 

man ska lära sig av varandra för att ökan lönsamheten för hela företaget. Då benchmarking är 

ett självreglerande system som anses leda till att vilja förbättra prestationer används det för att 

“relative performance” ska fungera i företag (Bogsnes, 2009) som beskrivs i nästkommande 

avsnitt. 

3.4.2.2 Relative performance 

Hope & Fraser (2003c) anser att det är osäkerheten hos anställda och chefer som är 

drivkraften för framgång. De gör en liknelse till bilracing. Innan loppet har förarna inte en stor 

aning om hur loppet kommer att gå eller hur de ska förändra sin prestation, eftersom 

prestationen är beroende av väder, hur andra förare presterar och tillförlitlighet till bilen. Detta 

kallar Hope & Fraser (2003c) “relativ prestation” (Relative performance), vilket syftar till att 

enhetschefer ska fokusera på vinstmaximering i alla tider istället för att “spela spel” med 

siffror. Anledningen till detta är att det inte finns några fasta mål som leder till ett irrationellt 

beteende. Även Bogsnes (2009) anser att “relative performance” bör användas i företag som 

inte använder sig av budget. Bognses (2009) beskriver det som att prestationer ständigt bör 

förbättras och det handlar framförallt att vara bättre än dem man kan jämföra sig med, både 

enheter internt och externt i företaget. I “Relative performance” ligger således fokus på den 

nuvarande ställningen och att det är den slutliga prestationens utfall som spelar roll (Bogsnes, 

2009).  

Dye (1992) förklarar hur en sådan prestation kan utvärderas genom “Relative performance 

evaluation” (RPE). RPE innebär att en persons belöning beror på dennes prestation i 

förhållande till andras. Detta används enligt Dye (1992) främst när andra företags prestationer 

innehar mer information om en anställds prestation än vad som är känt utifrån endast den egna 

prestationen. Martínez-Jerez (2009) har undersökt “relative performance” inom företag där 

det används som tävlingsmoment i syfte att öka anställdas prestation. Det används även enligt 

Martínez-Jerez (2009) för att minska, eller eliminera, gemensamma överraskningsmoment 

från yttre faktorer som påverkar samtliga aktörers prestation vid utvärdering av prestationer. 

Slutsatsen blev att prestationerna i genomsnitt ökar i och med tävlingar i organisationen även 

om incitamenten minskar med ökat antal deltagare. När gapet blir för stort mellan deltagare i 

en säljtävling finns dock en risk att företagets allmänna prestation minskas då det dels anses 
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vara för svårt för den sämre presterande deltagaren att uppnå den bättre presterandes standard. 

Även den bättre presterande deltagarens prestation minskas då den andra aktören inte längre 

känns som ett hot (Martínez-Jerez, 2009).  

I företaget Groupe Bull användes budgetlös styrning och “relative performance” för att vända 

företagets stora förlust 1993 till vinst år 1997. Framgången var främst baserad på tron att 

separera målsättning och prestationsbedömning från varandra. Prestationsmätning och 

belöning av chefer baserades på en mängd indikatorer som mätte prestationen i förhållande till 

tidigare år och i förhållande till konkurrenter. Syftet med målet var att driva kreativa strategier 

som ökade prestationen över en stegvis förändring, det vill säga att chefer var tvungna att 

använda sitt omdöme och ta risker (Hope & Fraser, 2003c). 

3.4.3 Sammanställning av uppföljning/prestationsmätning 

Uppföljning/Prestationsmätning med 

budget 

Uppföljning/Prestationsmätning utan 

budget 

Fördelat ansvar för budget visar vem som 

ansvarar för budgetavvikelse. 

Nyckeltal: har man uppnått måltalet? 

Skillnaden mellan budget och utfall visar 

resultatet, företagets prestation och avvikelse 

från budget.  

Benchmarking internt och externt mot 

konkurrenter och tidigare års prestationer.  

 Relative performance; prestationer är 

beroende av omvärld, konkurrenter och 

teamet.  

 Prestationer mäts i team.  

Figur 6 - Egengjord sammanställning av hur uppföljning och prestationsmätning sker 

teoretiskt med och utan budget. 

3.5 Belöningar 

3.5.1 Budgetstyrning 

En metod till att motivera sina anställda är att koppla incitamentsystemet till budgeten. 

Systemet innebär exempelvis högre lön, optioner samt andra förmåner när en anställd uppnår 

budgetens mål, exempelvis ökat resultat, minskade kostnader eller förbättrande åtgärder. 

Belöningarna baseras därmed på skillnaden mellan de uppsatta målen och utfallet (Ax, 
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Johansson & Kullvén, 2009). Genom att belöningssystemet är kopplat till budgeten skapas 

målöverenstämmelser. Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är överensstämmelsen viktig 

för att organisationen ska kunna uppnå målsättningarna. 

3.5.2 Budgetlös styrning 

Hope & Fraser (2003c) anser att hanteringen av belöningar är nyckeln till en framgångsrik 

transformering till “the beyond budgeting model”. Anledningen är att de mer framgångsrika 

fallen har baserats på bedömning och belöningar på “relativa förbättringskontrakt med 

efterklokhet” istället för “fasta prestationskontrakt”. Detta innebär att istället för att använda 

sig av en fast budget som bestämts högt upp i organisationen kan planering och målsättning 

ändras i efterhand. Principen förkastar antagandet om “orsak-verkan-effekt” som de flesta 

belöningssystem är baserade på (Hope & Fraser, 2003c). 

Genom att inte belöna anställda på basis av fasta prestationskontrakt kan företag i större 

utsträckning förvänta sig exceptionell prestation av sina anställda. Hope & Fraser (2003c) 

föreslår att företag bör utvärdera och belöna prestationer i förhållande till jämlika anställda, 

“benchmarks” och tidigare perioders prestationer. Prestationer är därmed baserade på det 

verkliga utfallet, hur verksamheten hanterat förväntade förändringar, istället för en jämförelse 

mot fasta planer eller ett års tidigare fastställda belopp (Hope & Fraser, 2003c). 

Likt Hope & Fraser (2003c) förespråkar Bogsnes (2009) för att belöningar ska baseras på 

relativa prestationskontrakt. Ett sätt att göra detta på är att basera belöningen på flera nivåers 

prestationer i företaget. Exempelvis kan bonusen beräknas genom att väga resultatet för varje 

chef, för dennes enhet och för företaget som helhet. Detta reducerar även det negativa 

konkurrensbeteendet mellan enheterna i företaget, det vill säga att enheterna inte vill hjälpa 

varandra. Genom denna metod upptäcks och belönas de bästa prestationerna (Bogsnes, 2009).  

Nästa förslag Hope & Fraser (2003c) har till belöningar genom budgetlös styrning är att rikta 

belöningar mot strategiska mål. Företag som har en stark koppling mellan strategi och 

belöningar ger nästan 40 procent högre total avkastning till aktieägare än dem som har en 

svag koppling (Wyatt, 1998, Genom Hope & Fraser, 2003c). Här ger Hope & Fraser (2003c) 

Handelsbanken som exempel än en gång. Handelsbanken har en välformulerad strategi som är 

kopplad till hur andra jämförbara banker presterar. Vinstandelssystemet är därför kopplat till 

hur väl konkurrenterna presterar istället för specifika fastställda siffror. Hope & Fraser 

(2003c) menar att detta kan tillämpas även längre ner i organisationen, vilket belöningar kan 

kopplas till. Det är viktigt att systemen är kopplade till rätt team så prestationer fortfarande 
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kopplas till strategin. Det balanserade styrkortet föreslås som metod till detta (Hope & Fraser, 

2003c), även om anser att verktyget är i för stor utsträckning likt den traditionella styrningen 

med budget (Hope & Fraser, 2003a). Genom att använda sig av nyckelvärden som drivkrafter 

(key value drivers) samt nyckeltal som stödjer medellånga strategiska mål skapas en rättvis 

ram för bestämning av teambaserade belöningar (Hope & Fraser, 2003c). 

Rikta belöningar mot ömsesidigt beroende team är nästa förslag Hope & Fraser (2003c), och 

som Hansen, Otley& Van der Stede (2003) även förespråkar för, har till utformning av 

belöningssystem i företag som anammar budgetlös styrning. De menar att det är svårt att 

uppnå lönsamma prestationer som förklaras av delad kunskap och utförande genom hela 

organisationen som många ledare i budgetföretag eftersträvar. Detta eftersom utvärdering och 

belöning sker utifrån uppställda budgetar som är utformade för vardera avdelning. Hope & 

Fraser (2003c) menar att prestationer mäts i team med anledning av att det är näst intill 

omöjligt att mäta enskilda individers prestationer och att belöningar därmed bör ske därefter. 

Handelsbankens filosofi innebär istället att involvera samtliga anställda i organisationens 

prestationer. Genom att stödja teammetoden kan fokus ligga på att tillfredsställda den 

betalande kunden istället för företagshierarkin (Hope & Fraser, 2003c).  

En annan forskare som även förespråkar teambaserade bonussystem i företag som styrs utan 

budget är Bogsnes (2009). Enligt Bogsnes (2009) skapar individuella bonussystem mer 

problem än vad det har för fördelar. Individuella bonussystem ger en positiv motivatonseffekt 

i företag där anställda har rutinerade arbetsuppgifter, det vill säga där själva arbetet inte är så 

motiverande och där resultaten är lätta att mäta. På grund av dagens komplexa och 

sammanlänkade marknad och företagens arbetsuppgifter som kräver kreativitet är individuella 

bonussystem inte lika lämpliga längre. En anställds prestations baseras och påverkas av andra 

medarbetares arbete, det vill säga att en medarbetares arbete bidrar till någon annans 

framgång. Individuella bonusar sänder även ett indirekt meddelande till de anställa att 

ledningen inte tror att de anställda kan motiveras av sitt arbete och bör därmed motiveras med 

hjälp av finansiella belöningar (Bogsnes, 2009).  

Då teamwork är en viktig egenskap som företagen prioriterar högt vid rekrytering och som 

mer och mer blir en del av företagens kärnverksamhet idag är teambaserade bonussystem 

lämpligare (Bogsnes, 2009). En risk med teambaserade bonussystem är att medarbetare kan 

åka snålskjuts på andras prestationer. Enligt Bogsnes (2009) finns det undersökningar som 

visar överdrift för detta fenomen. Dock finns det enligt Bogsnes (2009) olika lösningar till 

detta problem, varav en utav dem är att utse en teamledare som ska säkerställa att individuella 
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prestationer görs för teamets bästa och bli av med de som inte bidrar med någonting till 

teamet. Genom att ha team tydliggörs även vilka som åker snålskjuts på andras prestationer 

(Hope & Player, 2012). 

Den sista uppmaningen Hope & Fraser (2003) har angående belöningar i budgetlösa företag är 

att belöningar ska vara rättvisa och engagerande. Delaktighet är ett kännetecken för rättvisa. 

Att ha olika belöningssystem med betydande skillnader för olika nivåer i företaget anses 

enligt Hope & Fraser (2003c) katastrofalt vid belöning av sina anställda. Samtliga 

tillsvidareanställda bör dela på vinster och belöningar. De flesta vinstdelningssystem är 

utformade i proportion till lön eller befattning i företaget. Handelsbankens 

vinstdelningssystem uppfattas dock vara något extrem då samtliga kvalificerade anställda i 

företaget erhåller exakt samma bonuspeng (Hope & Fraser, 2003c). 

 

Case Relative Performance + belöning Group Bull 

 

Figur 7- “Performance Appraisal Formula for a Business Unit Using a Relative Improvement 

Contract at Groupe Bull”(Hope & Fraser, 2003c:115). 

 

I case Group Bull beskrivs det hur företagets belöningssystem är kopplat till 

prestationsmätning. Group Bull använder sig av budgetlös styrning samt ”relative 

performance”.  

Varje nyckeltal i det här exemplet (figur 7) är ett “viktat” tal i förhållande till dess 

svårhetsgrad. I slutet av året utvärderade en kommitté prestationer och markerade ut varje 

nyckeltal av hundra. Det viktade talet för nyckeltalet blev sedan det slutgiltiga resultatet. För 

att utvärdera prestationerna undersöktes först tillväxten i jämförelse med föregående år och i 
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jämförelse med de konkurrensfaktorer som gällde för den perioden. Nästa steg var att 

undersöka lönsamheten och därefter skuldsidan. Det sista steget innebar att analysera 

kvalitativa faktorer så som personalomsättning (Hope & Fraser, 2003c). 

Sedan kopplades de slutgiltiga resultaten till individuella bonusar. Maximal prestationsbonus 

sattes till 30-50 procent av verkställande chefers löner, 20-30 procent på operativ nivå och 

omkring noll procent på andra nivåer. Den faktiska betalningen skedde på så vis att om en 

enhetschefs baslön var 50 000 dollar, den maximala bonusen 30 procent (15 000 

dollar) och formeln visade 54 procent blev den slutgiltiga utbetalningen 8 100 dollar (0,54*15 

000=8 100) (Hope & Fraser, 2003).  

Den här bedömningen av bonus till chefer och anställda skedde som tidigare nämnt på 

enhetsnivå. Om ett team skulle underprestera gavs det en andra chans. Däremot om de skulle 

underprestera ännu ett år höjs frågan om förflyttning till annan enhet eller till och med 

uppsägning(Hope & Fraser, 2003)  

Case Relative Performance + belöning Handelsbanken  

För att förklara “relative performance” använder Hope & Fraser (2003c) än en gång 

Handelsbanken som exempel. Som tidigare nämnt använder Handelsbanken ett enda 

vinstdelningssystem för samtliga anställda. Det finns således inget gemensamt mål för ett 

visst team eller en försäljare att uppnå. Den genomsyrande tanken är att alla anställda ska dela 

på vinsten som framkallats av gemensam framgång och därmed delas inga individuella 

bonusar ut (Hope & Fraser, 2003c). 

Varje år sedan 1973 har Handelsbanken lagt undan vinstpengar i en fond för anställda som 

Oktogonen Foundation ansvarar för att förvalta. Den viktigaste förutsättningen för en 

tilldelning är att företaget måste ha en högre räntabilitet på eget kapital efter skatt än 

genomsnittet på andra konkurrerande banker. Av resultatet delas hälften ut till anställda där 

alla tilldelas samma belopp och hälften till aktieägare. Utbetalningarna kan hämtas ut när 

arbetstagaren fyllt 60 år. Någon som skulle ha börjat arbetat vid starten av detta system skulle 

således tilldelats ca tre miljoner kronor år 2000. Idag har Oktogonen Foundation den största 

rösträtten i företaget på 10,2 procent (Hope & Fraser, 2003c). 

Syftet med utdelningssystemet är inte att motivera anställda genom finansiella incitament utan 

det är en belöning för utförda prestationer och för företagets framgång som samtliga anställda 

bidragit och arbetat för.  Chefer på Handelsbanken anser att vinstdelningssystemet minskar 

den mentalitet som finns på många organisationer, att skydda sin egen enhet eller den andel 



44 

 

som man har budgetansvar för istället för att se till hela organisationen. Det viktiga är således 

erkännandet till anställda att de gjort en bra prestation och inte hur en finansiell belöning ska 

delas ut (Hope & Fraser, 2003c). 

3.5.3 Sammanställning av belöningar 

Belöningar med budget Belöningar utan budget 

Kopplade till hur budgeten uppfylls. När budgeten 

uppnås delas belöningar ut. Ökat resultat eller 

minskade kostnader. 

Belöna i förhållande till konkurrens 

och/eller tidigare års prestationer. 

Högre lön, optioner, förmåner. Rikta belöningar mot strategiska mål. 

 Belöningar till team istället för 

individer. 

 Inte betydande skillnader i 

belöningssystem mellan nivåer. 

 Viktat tal i jämförelse med 

svårhetsgrad (Case Relative 

performance) 

Figur 8 - Egengjord sammanställning av hur belöningar sker teoretiskt med eller utan budget. 

3.6 Motivation 

3.6.1 Budgetstyrning 

Som tidigare nämnt innehåller budgeten framtida intäkter och kostnader vilket innebär att 

företag sätter upp mål som de anställdas prestationer mäts emot. Budgeten kan därför även 

fungera som ett verktyg för att motivera de anställda (Bergstrand, 2003). Genom att låta 

medarbetare på lägre nivåer vara involverade i framtagandet av budgeten skapas även 

motivation. Mål bör vara tydliga och relevanta. Sätts det för höga mål minskar motivationen 

eftersom de anställda kommer att känna att målet är ouppnåeligt (Greve, 2011).  

3.6.2 Budgetlös styrning 

Hope & Fraser (2003a) anger att Wallander anser att anställda i ett budgetlöst företag bör ha 

mer frihet i sitt arbete. Detta innebär att deras arbete inte ska påverkas av begränsningar av 

förbestämda planer och en stark byråkrati. Anställdas rädsla för att inte uppnå fasta mål bör 
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även reduceras. De anställdas frihet i dess arbete beror på informationssystemet. Wallander 

menar att informationen som finns tillgänglig endast ska ge “en sanning”. Genom att alla har 

tillgång till samma information ställs rätt frågor och rätt beslut fattas (Hope & Fraser, 2003a).  

Enligt Hope & Fraser (2003a) slopas idén i ett budgetlöst företag om att en organisation ska 

dela in sina enheter efter funktion. Organisationen ska istället vara uppdelad i små team med 

gemensamma mål, främst att uppnå ett högt resultat. Dessa små team ges frihet till att själva 

ansvara för sina resurser med retroaktivitet. I och med detta främjas en bättre strategisk och 

värdeskapande förmåga i företaget (Hope & Fraser, 2003a). Ökad frihet enligt Wallander 

(2002) skapar motivation hos anställda, då som tidigare nämnt människor motiveras av att 

känna samhörighet, frihet till att utvecklas, möjlighet till att ta egna initiativ samt få ökat 

ansvar tilldelat sig 

Vidare förespråkar Hope & Fraser (2003c) att de flesta företag som använder sig av budgetlös 

styrning lämnat tankesättet om att organisationer är en maskin där spakar enkelt kan dras för 

att förändra effektivitet, hastighet eller prestanda. Svenska Handelsbanken används som 

exempel. Där blev uppenbarelsen tydlig om att motivation inte bör kopplas till incitament, 

men däremot med engagemang och att ingen kan bli tvingad till att dela samma vy av 

framtiden. Istället bör anställda vara involverade i planeringsprocessen och på så vis skapa 

engagemang i teamen. Anställda anses bli engagerade när de skapar sina egna 

förbättringsplaner, vilket är en metod som motsvarar Handelsbankens kärnfilosofi (Hope & 

Fraser, 2003c). 

Hope & Fraser (2003c) anser att belöningar inte ska användas för att motivera anställda. 

Handelsbanken övergick till en belöningsmetod med gruppbelöningar och vinstdelning, vilket 

Wallander ansåg var en viktig förändring i organisationen. Det är viktigt att skilja på 

attraktiva belöningar som är utformade för att motivera och extra finansiell belöning till ett 

väl presterande team menar Wallander. Vinstdelningssystemet i Handelsbanken anses inte 

vara ett incitament till att prestera bättre utan mer som ett erkännande av arbetsstyrkans 

prestation. Motivation byggs inte på viljan att hitta rätt finansiella belöningsnivåer utan den 

byggs på viljan att uppnå en tillfredsställande nivå på engagemang och involvering av 

anställda. Hope & Fraser (2003c) hänvisar till Wallander som menar på att vara bättre än 

konkurrenterna motiverar mer än finansiell belöning. Enligt Hansen, Otley & Van der Stede 

(2003) ökar ”relative performance” motivation eftersom prestationer i jämförelse med andra 

anses vara utmanande. Det uppnås genom en lämplig benchmarkgrupp. 
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Metoden kräver ett bra ledarskap där utformning av mål och planer ingår genom att involvera 

anställda i varje nivå i processer (Hope & Fraser, 2003c). 

3.6.3 Sammanställning av motivation 

Motivation med budget Motivation utan budget 

Mål att uppnå sätts genom budgeten för att 

skapa motivation. 

Motivation skapas genom engagemang i små 

resultatenheter. 

Låta anställda vara med i uppställandet 

främjar motivation. 

Låta anställda vara med i planeringsprocessen. 

Motivera genom att koppla belöningar till 

budgeten. 

Belöningar bör inte användas för att motivera 

sina anställda.  

 ”Högt prestationsklimat” i organisationen 

skapar motivation. 

Figur 9 - Egengjord sammanställning av hur företag teoretiskt skapar motivation med och 

utan budget. 
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4. Empiri 

I det här kapitlet kommer den insamlade empirin från intervjuerna på Ahlsell att presenteras. 

Kapitlet inleds med en företagsbeskrivning som sedan mynnar ut i den huvudsakliga 

sammanställningen av Ahlsells budgetlösa styrning. Kapitlet är uppdelat likt teorikapitlet med 

aktiviteter som i sin tur är uppdelade i lednings- och butiksnivå samt serviceenhet. 

4.1 Företagsfakta 

Ahlsells koncept är att ha ett brett erbjudande till kunden med specialistkompetens, lokal 

närvaro samt centraliserade funktioner. Det breda erbjudandet innehåller varor och 

kringtjänster i affärsområdena VVS, el, ventilation, isolering, verktyg& maskiner, bygg, kyl, 

VA samt personligt skydd (Ahlsell, 2014). Den årliga omsättningen ligger på cirka 22 

miljarder kronor och vinsten på 1,8 miljarder kronor. Företaget har idag 4 800 anställda och är 

verksamt i Norden, Estland, Ryssland och Polen. I bilaga 3 presenteras omsättningen per 

segment (land) och produktområde samt koncernens lönsamhet de senaste tio åren. 

Diagrammen visar att företaget har ökat sin lönsamhet avsevärt under dessa år och att den 

svenska marknaden är dominerande i förhållande till omsättningen. 

Det övergripande målet för Ahlsell är att skapa stark tillväxt och lönsamhet. En central del i 

uppfyllandet av detta har varit förvärv, sedan år 1997, då företaget avskaffade budgeten som 

styrmedel, har koncernen förvärvat cirka 55 företag. Inspirationen till det nya styrsättet fick 

finansdirektören Gunnar Haglund från Jan Wallanders bok ”budget- ett onödigt ont” samt 

egen erfarenhet av budgetens begränsningar och nackdelar. Identifierade nyckeltal och 

generella mål för nyckeltal var första steget till att starta den budgetlösa styrningen. Dock 

anser Haglund att det väsentliga inte är att budgeten avskaffades utan det är möjligheten till 

decentralisering som ökade vid avskaffningen (Finansdirektören, 2014-03-14).  

4.1.1 Hur Ahlsell är organiserat 

Ahlsells organisationsstruktur är av decentraliserad form. Logistik, IT, inköp samt 

administration sköts gemensamt för hela koncernen och är därmed centraliserade 

serviceenheter som har ett kostnadsansvar (Finansdirektören, 2014-03-17).  

Under landets ledning ligger regionerna, till exempel region Syd i Sverige (se figur 11) 

(Finansdirektören, 2014-03-17). Inom regionerna finns totalt 19 distrikt som kan ses som 

geografiska enheter, till exempel Västerbotten, Norrköping, Linköping och Stockholm. I varje 
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distrikt finns lokala butiker som tillsammans uppnår totalt 90 stycken. Butikernas uppgift är 

att serva alla kundsegment. Som tidigare nämnt har Ahlsell olika affärsområden. Dessa är 

enskilda resultatenheter (Ekonomichefen, 2014-04-03). 

 

 
Figur 10 - ”Organisationskarta”(Ahlsells utbildningsmaterial, 2013). 

 

4.1.2 Ansvarsfördelning i Ahlsell 

Det finns en chef som ansvarar för alla regioner i Sverige och varje region har även varsin 

regionalchef. Regionerna har bara ett generellt ansvar då fokus ligger på de lokala butikerna. 

De regionala enheterna används och analyseras så lite som möjligt med anledning av att de 

lokala butikerna annars skulle kunna “åka snålskjuts” på varandra om hela regionens resultat 

jämförs med en annan regions. Regionalchefen ansvarar för ett antal distrikt och fokus ligger 

på hur butikerna ser ut och hur de är uppbyggda. Inom varje distrikt finns en försäljningschef 

som ansvarar för distriktets butiker. Försäljningschefens främsta uppgifter är att coacha 

butikscheferna och driva försäljningen i butikerna. Försäljningschefen rapporterar 

ekonomiska utfall till sin regionalchef. Sedan har denne även en chef över sig som ansvarar 

för hela butiksorganisationen i Sverige (Försäljningschefen, 2014-04-09).  

Affärsområdena kan delas in per distrikt och då uppgår dem till 95 enheter (fem 

affärsområden multiplicerat med 19 distrikt) i Sverige som följs upp och jämförs med 

varandra. I de lokala butikerna har varje enskild anställd ett ansvar för ett utav de 

affärsområden som erbjuds i butiken (Butikschefen i Växjö, 2014-04-07). Inom varje lokal 

butik finns två till fem resultatenheter som är de olika affärsområdena. Hur många 
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resultatenheter varje lokal butik består utav beror på den lokala efterfrågan. Tillsammans 

uppgår resultatenheterna till 250 stycken i Sverige (Finansdirektören, 2014-03-17). 

 

 
Figur 11- ”fokus på lokala resultatenheter”(Ahlsells utbildningsmaterial, 2013). 

 

Med många små resultatenheter är ansvar och befogenheter decentraliserat till nära kunden. 

Eftersom det inte arbetar fler än tio anställda i varje butik har butiken en tydlig överblick för 

vad för aktiviteter som genomförs, vad varje anställd arbetar med och vad för resurser som 

används per resultaträkning. Butikernas resultat och de anställdas prestationer blir även 

tydligare (Finansdirektören, 2014-03-17).  

IT-funktionen är en serviceenhet som forskarna valt att beskriva mer djupgående i denna 

studie. IT-funktionen består av 14 personer som sitter på tio olika orter och representerar de 

fyra länder som koncernen består av. Deras uppgift är att de ska se till att samtliga länder i 

koncernen och dess anställda har rätt tillgänglighet till affärssystemet. Den del av IT-

funktionen där anställda genomför aktiviteter är outsourcad (IT-chefen, 2014-05-15).  

En svårighet med budgetlös styrning enligt finansdirektören (2014-03-17) är att det krävs mer 

förståelse hos företagsledningen för hela organisationen och vad enheterna gör för att förstå 

rapporterna vid styrningen utan budget. Detta främst för att ingen dialog förs på samma vis 

som om företaget inte hade varit lika decentraliserat där information sker mellan flera nivåer. 

  



50 

 

4.3 Planering 

Se bilaga 8.4 för sammanställning av empirisk insamling angående planering på olika nivåer. 

Ledningsnivå 

Det är ledningen som bestämmer vilka affärsområden som ska prioriteras i företaget. Ett 

exempel kan vara att affärsområdet ”bygg” ska prioriteras då ledningen upptäckt att 

konkurrenter i affärsområdet blivit svagare eller att ledningen fastställt en ny strategi som 

innebär prioritering av ett visst affärsområde (Finansdirektören, 2014-03-17). 

I Anderssons roll som ekonomichef planerar han bokslut, resultatuppföljning samt när 

aktiviteter ska genomföras. Under årets gång har han tillsammans med VD:n och en 

försäljningsdirektör möten med regionsenheterna, divisionsavdelningar och 

logistikavdelningen för planering av verksamheten. Mötena inleds med hur det har gått sedan 

föregående möte och sedan sätts nya övergripande planer samt mål(Ekonomichefen, 2014-04-

03).  

Butikerna sköter sin egen planering. Planeringen presenteras för ekonomiavdelningen men 

ändras sällan efter det. En ändring kan ske någon i ledningen vill att något affärsområde bör 

satsas mer på eller liknande (Ekonomichefen, 2014-04-03). 

Varken finansdirektören (2014-03-17) eller ekonomichefen (2014-04-03) anser att det saknas 

något i styrsystemet som påverkar deras dagliga arbete. Däremot uppger båda att anställda i 

de lägre nivåerna kan känna en saknad av en budget på grund av kontrollbehov. Anställda 

som tidigare har arbetat med budget under en längre period upplever minskad trygghet med 

den budgetlösa styrningen. Behovet av budget uppstår i butikerna när de ska genomföra nya 

och stora förändringar. För att underlätta för butikerna och för att minska behovet av budgetar 

görs prognoser vid endast stora och nya projekt. Prognoserna är en liknelse av en budget där 

det görs målsättningar och beräkningar av exempelvis bruttovinst (Ekonomichefen, 2014-04-

03). 

Butiksnivå 

Butikschefer lägger upp sin egen verksamhetsplanering. Planeringen för varje enskild butik 

varierar beroende på efterfrågan på affärsområdena samt vilken ställning butiken har i 

rankningen; om butiken ska ta sig upp eller behålla sin plats, därmed kan det lägga sig 

naturligt att lokala butiker planerar olika (Finansdirektören, 2014-03-17). 
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”Det enda kravet butikerna har från ledningen är att generera så högt resultat som möjligt”. 

Finansdirektören Haglund (2014-03-17). 

 

Verksamhetsplanen som butikscheferna använder i sin planering görs för perioden januari till 

december. Verksamhetsplanen innehåller måltal för nyckeltal (BC i Växjö, 2014-04-07) och 

den största faktorn som tas hänsyn till vid verksamhetsplaneringen är att alltid förbättra 

nyckeltalen från föregående år (BC i Göteborg, 2014-04-08). Vilka faktorer som tas hänsyn 

till beror på om butiken går i motvind eller medvind. Vid motvind läggs det mer fokus på 

kostnader och som innebär bland annat att hitta olika sätt att spara kostnader på 

(Försäljningschefen, 2014-04-09). 

Butikschefen i Hisings Backa (2014-04-08) upplever att han skulle behöva mer tid till att 

arbeta effektivt med styrningen av butiken. Då butikschefen har flera arbetsuppgifter och i 

första hand prioriterar sina kunder åsidosätter han att planera aktiviteter för att nå målen, 

vilket påverkar verksamhetsplanering negativt. 

Anställdas delaktighet i planeringen 

 

“Hur delaktiga de anställda i butiken är i planeringsarbetet avgör butikscheferna”. 

Försäljningschefen Eckervad (2014-04-09). 

 

Anställdas delaktighet skiftar från butik till butik. En del butikschefer vill ha full kontroll och 

därmed all befogenhet, medan andra chefer vill ha de anställdas åsikter och hjälp 

(Försäljningschefen, 2014-04-09).  

Det är viktigt att alla i butiken ska vara så delaktiga i planeringen som möjligt (BC i Växjö, 

2014-04-07). Butikschefen i Hisings Backa (2014-04-08) önskar att butiksanställda var mer 

delaktiga i verksamhetsplaneringen. Planeringen för butikerna sker med försäljningscheferna 

där det exempelvis diskuteras mål för det kommande året och vad för aktiviteter som ska 

genomföras för att uppnå målen. Butiksanställda är därmed inte med i planeringen som sker 

siffermässigt, men däremot för hur butiken ska nå de satta målen (BC Hisings Backa, 2014-

04-08).  
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Ledningens påverkan 

Samtliga tillfrågade butikschefer anser att ledningen påverkar deras verksamhetsplanering. 

Ledningens bestämmelse av vilka affärsområden som ska prioriteras samt de centrala 

måltalen påverkar butikschefernas verksamhetsplanering (BC Växjö 2014-04-07; BC Hisings 

Backa 2014-04-08). Försäljningschefen för butiken i Jönköping (2014-04-09)tar upp ett 

exempel som skedde för ett par år sedan då ledningen avbröt en aktivitet som hade startat på 

grund av ekonomiska skäl.  

Prioritering av affärsområden 

Det är en stor spridning av affärsområdena i butikerna i Sverige. Beroende på vad som 

efterfrågas av de lokala kunderna avgör hur många och hur stora affärsområdena de enskilda 

butikerna har (Försäljningschefen, 2014-04-09). De affärsområden som ska prioriteras mest är 

de som det går sämre för med anledning av att förbättra dem (BC Växjö, 2014-04-07; BC i 

Hisings Backa, 2014-04-08). I exempelvis butiken i Växjö prioriteras affärsområdet El som 

har lägst omsättning tillskillnad från affärsområdet VVS som omsätter mest (BC Växjö, 2014-

04-07). Som tidigare nämnts bestämmer även ledningen vilka affärsområden som ska 

prioriteras.  

Planering av aktiviteter 

När butikscheferna planerar en aktivitet tas det först fram en kostnadsplan för aktiviteten. Det 

finns således ingen budget på exempelvis 300 000 kronor som får spenderas för ett år. 

Kostnadsplanen redovisades för regionalchefen som fattade beslut om aktiviteten skulle 

genomföras eller inte. Dock är det enklare för en lönsam butik att få sina aktiviteter godkända 

än för en mindre lönsam butik (försäljningschefen, 2014-04-09).  

Serviceenhet 

Det genomförs cirka tre till fyra aktiviteter per år för IT-funktionen. Planering av aktiviteter 

sker efter efterfrågan. Det är ledningsgruppen för IT-funktionen som är delaktig i planeringen 

för en ny aktivitet. I ledningsgruppen ingår en IT-chef per land, en projektchef samt 

koordinatorer. Även ansvariga för företagets försäljning, inköp och logistik lägger fram behov 

och krav för en aktivitet (IT-chefen Larsson, 2014-05-15).  

De faktorer som tas hänsyn till vid planering är främst tillgång till resurser och att få accept på 

aktivitetens uppskattade kostnad. De främsta kraven som behöver uppfyllas är 

återbetalningstiden för aktiviteten. När planen för en aktivitet läggs fram måste det framgå 

vad aktiviteten ska lösa, vad det förväntas kosta och vad den uppskattade nyttan är. Ett 
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exempel är en aktivitet som förväntas minska personalkostnader med femton procent. Denna 

effekt måste därmed prissättas för att kunna bedömas om den är värd att genomföra eller inte. 

Sedan medger IT-chefen (2014-05-15) att det inte alltid följs upp om personalkostnaden 

verkligen minskat med det beloppet eller inte.  

4.3.2 Långsiktiga planer 

Planeringen inom Ahlsell är i huvudsak kortsiktig, det vill säga ett år framåt eller kortare. Det 

finns dock planer som tas fram på längre sikt. Planerna är då på en övergripande nivå och kan 

handla om strategiska satsningar. Ett exempel kan vara att e-handeln idag ligger på 30 procent 

och planen är att den om tre år ska ligga på 40 procent. 

4.3.3 Planering & Konjunkturprognos 

Ledningsnivå 

 

Figur 12- ”Timing/actions i konjunkturer” (Ahlsells utbildningsmaterial, 2013) 

 

 

Ahlsell använder prognoser till endast att förutspå konjunkturer (Finansdirektören, 2014-03-

17). Det finns inga fasta anställda som arbetar med att ta fram prognoser dagligen, utan det är 

ett arbete som görs på hösten av ledningen. Genom att studera rapporter, hämta data från 

databaserna “industrifakta” och “Sverige bygger” samt hålla sig uppdaterad om nyheter i 

omvärlden görs en analys om vad som kommer att hända det kommande året 

(Ekonomichefen, 2014-04-03).  

“Det gäller att vara proaktiv och reagera på varningar, men inte för tidigt”. 

Finansdirektören Haglund (2014-03-17). 
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Vid förändringar i konjunkturen ska man inte agera för tidigt men samtidigt agera snabbt när 

beslutet väl tagits om att konjunkturen är på väg ner (se figur 13)Finansdirektören, 2014-03-

17).  

Ahlsell följer upp konjunkturvarningar direkt och strategin är att endast vidta åtgärder vid 100 

procentig säkerhet om en negativ utveckling. Vid för tidig reaktion och alltför drastiska 

åtgärder på varningar medför det en risk för felbedömning, vilket leder till att den kommande 

negativa utvecklingen förvärras. Ett exempel är vid beslut om företaget ska sparka anställda. 

Detta är en risk då färre medarbetare kan leda sämre resultat för företaget. Det är även viktigt 

att hela tiden se tillbaka på historiken och tidigare konjunkturförändringar samt vara 

medveten om att konjunkturen går upp och ner hela tiden (Finansdirektören, 2014-03-17).  

Budgetlös styrning innebär minskad trygghet, vilket leder till bättre uppföljning av 

verksamheten och omvärlden samt större vaksamhet, vilket i sin tur innebär att förändringar i 

omvärlden är lättare att upptäcka. Ahlsell gör kontinuerliga analyser och reagerar på 

förändringar i “verkligheten”, vilket innebär att företaget är mer flexibelt och agerar snabbare 

än företag som använder budget. Tid och handlingar anses vara viktigt för att vara ett 

framgångsrikt och konkurrenskraftigt företag. Det finns således inga budgetåtaganden som 

baseras på gamla eller felaktiga förutsättningar (Finansdirektören 2014-03-17). 

Butiksnivå 

Konjunktursprognoser är inget som arbetas med på butiksnivå, utan butikscheferna får ta del 

av ledningens prognoser (BC Växjö 2014-04-07; BC Hisings Backa 2014-07-08). Dessa 

rapporter är inget som butikscheferna utgår helt ifrån då branschen de verkar i är känslig. För 

att hålla sig uppdaterad studeras nyheter om exempelvis byggbranschen och räntor 

(Försäljningschefen, 2014-04-09). Ett sätt att förutspå framtida händelser är att genom prata 

med sina kunder för att få ett relevant index (BC i Hisings Backa, 2014-07-08).   
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4.4 Samordning och kommunikation 

Se bilaga 8.4 för sammanställning av empirisk insamling angående samordning och 

kommunikation på olika nivåer. 

 
Figur 13 - -”Affärssystemet, ett system/en plattform” (Ahlsells utbildningsmaterial, 2013). 

 

 

Ledningsnivå 

Ahlsell har ett enda affärssystem där all information finns om alla enheter, kunder, sortiment, 

leverantörer, personal, redovisning etcetera (se figur 14). Strukturen i systemet är liknande 

den i organisationskartan. Genom systemet kan anställda söka sig ner i företagets olika länder, 

regioner och enheter (Finansdirektören, 2014-03-17). 
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“All information om företaget är tillgängligt i systemet för alla anställda i alla länder i 

företaget”. 

Finansdirektören Haglund (2014-03-17). 

Ahlsell har ett öppet och transparent IT-system. På så vis kan anställda lära sig av varandra 

och ha tillgång till samma information. IT-systemet är en förutsättning för den budgetlösa 

styrningen då den underlättar för snabba beslut i samtliga nivåer i företaget då anställda i 

första hand kan få svar på sina frågor genom IT-systemet (Finansdirektören, 2014-03-17). 

Genom IT-systemet kan även ledningen se vilka regioner det går sämre för och kolla närmre 

på vilka resultatenheter som orsakar det låga resultatet eller vilka butiker vars planering 

avviker markant från förgående år. Vid en sådan situation kontaktar ledningen butikscheferna 

(Finansdirektören, 2014-03-17; Ekonomichefen, 2014-04-03).  

Butiksnivå 

Användning av och samordning genom IT-systemet 

Samtliga butikschefer använder sig av IT-systemet. Den butikschef som kan systemet 

funktioner bra har bättre resultat. IT-systemet möjliggör exempelvis för butikscheferna att 

kontrollera nollagret och se vilka artiklar som inte sålts. Med hjälp av systemet kan de se 

vilken butik som har en hög efterfrågan på dessa artiklar och kan därmed ställa förfrågan om 

butiken vill köpa upp lagret för att undvika nollager. I de flesta fall accepterar butikerna 

förfrågan (BC Växjö, 2014-04-07).  

 

”Om IT-systemet och intranätet används kontinuerligt finns det cirka 90 procent av svar på 

alla frågor “, 

Försäljningschefen Eckervad (2014-04-09). 

 

Samtliga butikschefer anser att IT-systemet tillhandahåller den information som krävs för att 

sköta butikens verksamhetsplanering. IT-systemet möjliggör för butikscheferna att följa 

enskilda butiker i Sverige dag för dag. Systemet tillhandahåller även information om 

exempelvis regionen, koncernledningen samt nya ledarmöten.  
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Informationen om de andra butikerna ges även vid regionalmötena och är av större betydelse 

än informationen som finns tillgänglig i IT-systemet. Under dessa möten ges även råd om vad 

som ska och inte ska användas i IT-systemet (BC Växjö, 2014-03-07).  

Kommunikation mellan lokala butiker 

Det sker inte något samarbete mellan butikerna. Vid oklarheter och funderingar kring 

exempelvis inköp kan affärsområdesansvariga rådfråga en annan affärsområdesansvarig i en 

annan butik. Genom att hålla god kontakt med de butiker som ligger geografiskt nära kan det 

exempelvis upptäckas att en kund har börjat köpa från en annan butik, vilket kan förklara den 

eventuella minskningen i försäljningen(BC Hisings Backa, 2014-04-08; Försäljningschefen, 

2014-04-09).  

Samordning och kommunikation inom de lokala butikerna 

 

”Alla anställda i butiken hjälper till med kassaarbetet, uppackning, inventering samt 

försäljning av alla varor” 

 

Butikschefen i Hisings Backa, Andreasson (2014-04-08). 

 

De anställda i butikerna har ansvar för de olika produktområdena. Exempelvis ska den som är 

VVS-ansvarig kolla upp artiklar till sitt sortiment. Om det saknas personal i ett visst 

ansvarsområde kan personal från ett annat ansvarsområde flyttas dit för att täcka upp (BC 

Hisings Backa, 2012-03-08). Kommunikationen mellan butikschefen och de butiksanställda 

sker dagligen. Butikschefen i Växjö (2014-04-07) anser att det är viktigt att ha en öppen 

dialog med sina anställda.  

 

“Det finns fall då butikschefer fattar beslut själva för hela butiken utan att låta de andra 

anställda vara delaktiga”. 

Butikschefen i Växjö, Arvén (2014-04-07). 

 

Vid en sådan situation kan det leda till att anställda kan möta oväntade förändringar på 

arbetsplatsen, vilket i sin tur leder till sämre samarbete och minskning av motivationen hos de 

anställda (BC Växjö, 2014-04-07). Andra sätt att kommunicera med butiksanställda är genom 

veckomejl, via telefon, mejl och personalmöten (Försäljningschefen, 2014-04-09).  
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Kommunikation mellan butikschef och region- och försäljningschef 

Butikscheferna kontaktar sin försäljnings- eller regionalchef vid frågor angående kostnader 

för bygge, vilka spelrum de har, godkännande av aktiviteter och på sikt med kostnader samt 

försäljning (BC Växjö, 2014-04-07; Försäljningschefen, 2014-04-09).  

 

”Den främsta kontakten sker idag istället med den nya försäljningschefen”. 

Butikschefen i Hisings Backa, Andreasson (2014-04-08).  

 

Tidigare var regionalchefen den person som främsta kontakten skedde med. Regionalchefen 

var svår att komma i kontakt med då han fokuserade på andra arbetsuppgifter som var 

relaterade till butikernas uppbyggnad (BC Växjö 2014-04-07; BC Hisings Backa 2014-04-

08). Därför skapades tjänsten försäljningschef. Genom den nya tjänsten ökade fokus på 

försäljningen i butiken då den innebär försäljningsansvar för hela distriktet.  

Kommunikation mellan butikschef och ledning 

 

”Hur kontakten ser ut för enskild butikschef med ledningen beror på hur mycket information 

man eftersträvar. Stor del av information kan dock hämtas i IT-systemet”. 

 

Butikschefen i Hisings Backa, Andreasson (2014-04-08).  

 

Det sker ingen kontinuerlig kommunikation mellan ledningen och butikscheferna. Kontakten 

mellan ledningen och butikschefer bör förbättras enligt butikschefen i Hisings Backa då fokus 

ligger på vardera butik och inte företaget som helhet och därmed vore det intressant att få 

ledningens bild av verksamheten. Som tidigare nämnts sker kommunikation främst till 

försäljningschef, som sedan i sin tur kommunicerar informationen vidare till sin chef och så 

vidare, slutligen ska informationen nå ledningen. På samma vis fungerar det tvärtom, det vill 

säga att information från ledningen kommuniceras nedåt (Försäljningschefen, 2014-04-09). 

Serviceenhet 

Det sker inte någon direkt kommunikation mellan IT-funktionen och ländernas butiker. 

Kommunikation sker med förvaltningsråd som representerar exempelvis inköp, försäljning, 

ekonomi och statistik. Respektive förvaltningsråd är bemannat med en person från respektive 
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land som ska representera butikerna. Kommunikation till butikerna sker genom dessa 

verksamhetspersoner (IT-chefen, 2014-05-15).  

Kommunikation mellan IT-chefen och funktionens anställda sker dagligen, främst genom en 

samtalslänk där de kan se och prata med varandra, dela dokument och ta beslut oavsett vilken 

plats de befinner sig på. På så vis finns alltid tillgänglighet till kontakt vid behov (IT-chefen, 

2014-05-15). 

Kommunikation med ledningen sker via styrelsemöten som sker cirka sex gånger per år. En 

till två möten sker per nytt projekt eller aktivitet vilket han anser vara fullt tillräckligt. Det 

som kommuniceras på styrelsemötena är främst genomgångar av större anpassningar, 

aktiviteter samt godkännanden av beslut och förslag på vad behövs och vad som behöver 

förtydligas i IT-systemet (IT-chefen, 2014-05-15).   

4.5 Uppföljning/Prestationsmätning 

Se bilaga 8.4för sammanställning av empirisk insamling angående uppföljning/ 

prestationsmätning på olika nivåer. 

4.5.1 Kontroll 

Som tidigare nämnt har butikerna ansvar för sitt resultat. Hur de ska förbättra resultatet är inte 

ledningens arbete utan butikerna har fria tyglar att göra som de anser är lönsamt för butiken. 

Varje enhet kontrolleras noggrant av minst tre personer. Det är butikschefen, dennes chef 

(region- och försäljningschef) samt ekonomichefen som kontrollerar butikerna. 

(Ekonomichefen, 2014-04-03).  

4.5.2 Nyckeltal 

Ledningsnivå 

Ahlsell använder nyckeltal för intäkter, kostnadseffektivitet, lönsamhet och kapitaleffektivitet. 

Nyckeltal bör vara relativa, generella, tydliga, enkla, tidsmässigt varaktiga samt bara vara ett 

fåtal för att uppfylla sin funktion i den budgetlösa styrningen (Finansdirektören, 2014-03-17). 

De nyckeltal som Ahlsell mäter är:  

 Return on sales 

 Bruttovinst/personalkostnad 

 Bruttovinstprocent 

 Net workvalue av omsättning (procentsats)  
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 Kredittid 

 Omsättningshastighet på lager 

 Leveransmix (se bilaga 2 för detaljerad beskrivning av nyckeltalen) (Finansdirektören, 

2014-03-17) 

Det är ledningen som sätter upp måltal för nyckeltal för samtliga butiker i Sverige. 

Exempelvis kan ett måltal för nyckeltalet ROS vara 20 procent för samtliga butiker. Detta är 

ett måltal som är enklare att uppnå för större butiker än små (BC Växjö, 2014-04-07; BC 

Hisings Backa, 2014-04-0). Det är först och främst är butikschefen som följer upp nyckeltalen 

för sin butik och som även presenterar de för sin försäljningschef för synpunkter. Även alla 

chefer uppåt i hierarkin ser över nyckeltal och i ledningen ser de till verksamheten i stort. 

Nyckeltalen används även till benchmarking inom organisationen som kommer att beskrivas 

mer i kapitel 4.5.4 (Ekonomichefen, 2014-04-03).  

Butiksnivå 

Nyckeltal för butikerna i Sverige mäts varje månad (BC Växjö, 2014-04-07; 

Försäljningschefen, 2014-04-09). Statistik för nyckeltal finns tillgängligt i IT-systemet vilket 

underlättar arbetet. Det är även möjligt att bryta ner dessa tal på affärsområdesnivå och 

produktnivå. (BC Hisings Backa, 2014-04-08). 

Det nyckeltal som anses vara viktigast att följa upp enligt butikscheferna är nyckeltalet ROS. 

ROS mäter vinsten i butiken, vilket innebär att ROS-talet inte är högt om övriga nyckeltal inte 

är bra (Försäljningschefen, 2014-04-09). Med anledning av detta anser Försäljningschefen 

(2014-04-09) att fokus bör ligga på att förbättra de sämre nyckeltalen. Vilket nyckeltal som 

butikschefen bör studera varierar beroende på vilka nyckeltal ledningen anser att enheterna 

bör fokusera på (BC Hisings Backa, 2014-04-08).  

Samtliga tillfrågade butikschefer anser att det inte uppstår några problem med att inte använda 

sig av budget. Enligt butikschefen i Hisings Backa (2014-04-08) är det nya styrsystemet mer 

effektivt då han genom måltalen enkelt kan analysera vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Problem med budgetlös styrning varierar från butik till butik uppger butikschefen i Hisings 

Backa (2014-04-08).  

4.5.4 Rankning/ Benchmarking 

Ledningsnivå 

Som tidigare nämnts används rankning av resultatenheterna som ett mått på prestation. Detta 

är en typ av “benchmarking” där resultatenheternas resultat jämförs med varandra utifrån 
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”läge” och ”riktning”. Med ”läge” innebär det vilken plats på rankningen resultatenheten har. 

“Riktningen” redogör för enhetens utveckling, vilket är en viktig faktor i 

prestationsmätningen. Exempelvis så kan en enhet ligga långt ned i rankningen men har 

förbättrat sitt resultat varje månad. Benchmarkingen är en vital del av den budgetlösa 

styrningen där resultatet för de olika enheterna presenteras svart på vitt och samtliga anställda, 

CFO som golvanställd, får en tydlig bild av hur det går för företaget och dess enheter 

(Finansdirektören, 2014-03-17). 

 

Figur 14 - Rankningsystemet i Ahlsell. ”Läge och riktning”(Ahlsells utbildningsmaterial, 

2013) 

Om en butik genererar ett lågt resultat utan förbättringar under en längre period kan den 

resultatansvarige bytas ut efter tre till fem varningar. Ahlsell har inte något uttalat 

varningssystem, utan vid en sådan situation kallar regionalchefen och butikschefen till möten 

där de blir ombedda att generera ett högre resultat (Ekonomichefen, 2014-04-03).  

 

“En kontinuerlig uppföljning sker av konkurrenternas prestationer i liknande segment och 

verksamhet som Ahlsell”. 

Finansdirektören Haglund (2014-03-17) 

 

På ledningsnivå sker benchmarking med konkurrenter på så vis att en jämförelse med 

konkurrenter bildar en uppfattning om hur det går för Ahlsell. Butikernas resultat och 

resultatet för hela Ahlsell Sverige jämförs med Ahlsell i andra länder varje månad. Dock 

uppger ekonomichefen att de internationella butikerna i Ahlsell inte är jämförbara butiker då 

resultatet mellan länderna skiljer sig markant. En anledning till resultatskillnaden är att 
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Ahlsell Sverige har funnits på marknaden under en längre tid än de andra länderna 

(Ekonomichefen, 2014-04-03).  

Butiksnivå 

Hur mycket rankningssystemet studeras varierar från butikschef till butikschef samt vad som 

ska studeras. Butikscheferna jämför sina butiker med butiker som ligger geografiskt nära och 

med butiker i motsvarande storlek där storleken baseras på butikens omsättning (BC Växjö, 

2014-04-07; BC Hisings Backa, 2014-04-08).  

Försäljningschefen för butiken i Jönköping (2014-04-09) uppger att han inte har någon 

kännedom om rankningssystemet. Han har en uppfattning om att Ahlsell hade ett 

rankningssystem tidigare men att systemet togs bort för cirka två år sedan. Han gjorde istället 

egna rankningslistor med butiker som låg geografiskt nära Jönköping samt för jämförbara 

butiker i Sverige när han arbetade som butikschef (Försäljningschefen, 2014-04-09).  

Serviceenhet 

Det sker en kostnadsuppföljning för IT-funktionen varje kvartal samt att finansdirektören 

följer upp IT-funktionen varje månad. Det som följs upp är kostnadsutveckling för till 

exempel utbyggnad av systemet. Om kostnader ökat mer än förväntat blir IT-chefen kallad till 

möte. Oftast är det något som beslutats för en längre tid sen som börjat kosta nu vilket oftast 

glöms bort. Därmed är det främst förklaring av vad kostnader kommer ifrån som 

kommuniceras på dessa möten enligt(IT-chefen, 2014-05-15). 

Efter att en aktivitet genomförts mäts användarnas nöjdhet. Det ska finnas hög tillgänglighet i 

systemet och i butikerna ska det fungera smidigt att köpa in, sälja och hantera lager genom 

affärssystemet. IT-systemet jämförs även med konkurrenter (IT-chefen, 2014-05-15).   

4.6 Belöningar 

Se bilaga 8.4för sammanställning av empirisk insamling angående belöning på olika nivåer. 

Ledningsnivå 

Det är VD:n och försäljningsdirektören i Ahlsell som bestämmer alla belöningar för de 

anställda i Sverige. Ledningen tilldelas bonus som belöning. Ekonomichefens bonus grundas 

på Ahlsells resultat och kapitalbindning. Personligen anser han att den motiverar en del men 

tycker att den endast borde baseras på resultatet. För försäljningschefer grundas belöningen på 

bruttovinstpengar. Butikschefers bonus grundas på butikens resultat, regionens resultat för 

regionalchefer och totalresultat för högre chefer (Ekonomichefen, 2014-04-03).  
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Ekonomichefen (2014-04-03) anser att det inte finns en risk att anställda blir omotiverade om 

de inte får bonus. Han uppger att det finns många anställda som inte får bonus på företaget, 

men att han inte har märkt av att motivation har påverkats av detta.  

Butiksnivå 

För butiksanställda 

När butikscheferna blev tillfrågade om hur de belönade sina anställda svarade samtliga “en 

klapp på axeln”. De anställda i butikerna får inga finansiella belöningar, utan istället belönas 

de med förmåner. Ahlsell erbjuder sina anställda en förmånsportal där de anställda får rabatter 

på exempelvis bensin och gymkort. Förmånerna är inget som baseras på resultat eller 

prestationer. Utöver detta tilldelas de anställda friskvårdsbidrag och en fri läkarundersökning 

varje år (BC Hisings Backa, 2014-04-08, Försäljningschefen, 2014-04-09).  

 

”Lönesystemet för de anställda kan ses som en finansiell belöning”. 

Butikschefen i Hisings Backa, Andreasson (2014-04-08) 

 

Butikscheferna i Sverige har rätt till att dela ut ett lönelyft på maximalt 2,3 procent och 

minimalt 0,7 procent. Alla anställda måste få en viss ökning varje år, vilket rör sig om en 

summa på minst 200 kronor. Om det görs exempelvis ett lönelyft på 0,7 procent återstår det 

1,6 procent att dela ut. Den resterande procentsatsen är en pott som butikschefen kan fördela 

hur han vill till anställda efter prestation. Detta är ett lönesystem för hela Ahlsell (BC i 

Hisings Backa, 2014-04-08).  

Enligt butikschefen i Växjö (2014-04-07) finns ett bonussystem för butiksanställda som 

infördes januari år 2014 i Ahlsell Sverige. Belöningen utgår från försäljning från föregående 

år, det vill säga procentuella förändringen och som betalas av ledningen (BC Växjö, 2014-04-

07).  

 

För butikscheferna 

Butikscheferna i Ahlsell tilldelas en bonuslön. Den baseras på nyckeltal och rankningen som 

sker varje månad. Detta gäller för samtliga enheter i alla länder inom Ahlsellkoncernen 

(Finansdirektören, 2014-03-17,Försäljningschefen, 2014-04-09; BC Växjö 2014-04-07). 
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Bonusen baseras på två procentsatser. Den första procentsatsen baseras på omsättningen. 

Uppnår butikscheferna inte omsättningskriteriet delas ingen bonus ut. Den andra 

procentsatsen delas upp i fyra mål. Två exempel är svinn som ska uppnå 0,7 procent av 

omsättningen och lageromsättningshastighet som ska uppnå 3,6 procent av omsättningen. 

Uppnås inte ett mål reduceras bonusen med 15 procent, vilket innebär att om två mål inte 

uppnås reduceras bonusen med 30 procent (BC i Hisings Backa, 2014-04-08).  

Bonusen motiverar butikschefen i Hisings Backa delvis. Han förlorade nyligen ett 

kommunavtal, vilket ledde till en stor förlust, då butikens största kund inte längre får handla i 

butiken. Enligt butikschefen i Hisings Backa kommer det att ta flertalet år att arbeta i kapp 

förlusten, vilket innebär att omsättningsmålet ses som nästintill omöjligt att uppnå i nuläget. 

På så sätt blir inte han motiverad av bonusen på samma vis (BC Hisings Backa, 2014-04-08). 

Försäljningschefen (2014-04-09) för butiken i Jönköping uppger att han blir motiverad av sin 

finansiella bonus. Butikschefen i Växjö (2014-04-07) uppger att få bonus innebär att få känna 

måluppfyllelse och att den finansiella belöningen för måluppfyllelsen är endast ett plus i 

kanten. 

Serviceenhet 

Inga bonus delas ut i IT-funktionen. IT-chefen (2014-05-15) uppger att funktionens anställda 

belönas med personalrabatt i företagets butiker utöver den tillfredställelsen att bidra till nöjda 

användare av IT-systemet i Ahlsell.  

4.7 Motivation 

Se bilaga 8.4 för sammanställning av empirisk insamling angående motivation på olika 

nivåer. 

Ledningens modell för motivering av anställda 

 

”Genom att ha ställt upp målen själv ökar engagemang och motivation till att uppfylla det”. 

Finansdirektören Haglund (2014-03-17). 

 

Butikernas verksamhetsplanering sker utifrån företagets övergripande mål, affärsidé, vision, 

strategi, generella måltal och prioriteringar. Verksamhetsplanen är en del av vad som Ahlsell 

kallar “upptäcktsresan”. Tanken med att butikschefen själv sätter upp planeringen är att det 

ska motivera och engagera dem att uppnå goda resultat för butiken (Finansdirektören, 2014-

03-17).  
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Genom rankningssystemet kan butikscheferna se butikens ställning i jämförelse med 

resterande butiker i företaget. Genom rankningen kan butikscheferna själva upptäcka vilka 

åtgärder som behöver vidtas för att nå ett högre resultat. På så sätt ökar engagemang och 

motivation, vilket leder till ett mer effektivt arbete samt bättre resultat. Rankningssystemet 

syftar till att skapa konkurrens mellan butikerna och i rankningssystemet anges lokala 

kontoret och butikschefens namn. Därmed motiveras butikschefen till att planera och styra 

butiken så att den genererar så högt resultat som möjligt då man inte vill betraktat som sämre 

än någon annan (Finansdirektören 2014-03-17).  

Om en butik som styrts under en viss butikschef utan några förbättrade prestationer 

resultatmässigt eller att det skett en ständig försämring över tid, kan det leda till att 

butikschefen byts ut. Detta ska även motivera butikscheferna. Detta rankningssystem används 

i hela Ahlsell, det vill säga på samma vis i alla länder i koncernen (Finansdirektören 2014-03-

17). 

Genom att varje anställds prestation görs synlig blir det tydligt när en anställd arbetar mindre 

än någon annan i enheten. Motivationen ligger även i att individen ser hur den egna 

prestationen bidrar till butikens resultat som i sin tur kan leda till att butiken flyttas upp i 

rankingen. Således är det självuppfyllande som motiverar den anställde (Finansdirektören, 

2014-03-17). 

Butiksnivå 

Samtliga tillfrågade butikschefer anser att de blir motiverade av rankningssystemet. För 

försäljningschefen för butiken i Jönköping som inte hade någon kännedom om 

rankningssystemet blev motiverad av det tidigare rankningssystemet som enligt honom 

Ahlsell avskaffade för några år sedan. Butikscheferna uppger dock att de inte har någon 

uppfattning om vilken utsträckning rankningssystemet motiverar butiksanställda. 

“Det är information som de anställda snabbt glömmer bort”. 

Butikschefen i Hisings Backa, Andreasson (2014-04-08).  

 

Butikens resultat finns tillgänglig för de anställda i IT-systemet. Dock uppger butikschefen i 

Hisings Backa (2014-04-08) att han är säker på att de anställda inte studerar resultatet 

noggrant. Butikschefen i Växjö (2014-04-07) önskar däremot att det är en aktivitet som 

skapar motivation hos dem.  
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För att motivera sina anställda i butiken delger butikschefen i Växjö (2014-04-07) butikens 

resultat samt resultat för vardera affärsområde varje vecka för att visa hur lönsamt företaget 

är. Hur många av de anställda som tar del av informationen kan han inte svara på. På 

personalmötena varje kvartal informeras det bland annat om företagets resultat, därmed kan 

han vara säker på att alla i företaget har en kännedom om företagets ställning. 

Butikschefen i Hisings Backa (2014-04-08) motiverar sina anställda i butiken genom att ge de 

beröm vid bra prestation. Andra exempel är att han bjuder på fika vid högtider samt anordnar 

personalfest varje år. Coaching av anställda för att få dem i rätt riktning är även en metod för 

att skapa motivation. Försäljningschefen (2014-04-09) ger sina anställda ansvar föra att skapa 

motivation. Att ge beröm och tillsägelser till sina anställda vid bra och sämre prestationer är 

även ett sätt han motiverar dem.  

Serviceenhet 

”Att göra ett bra jobb, göra verksamheten nöjd samt känna att man bidrar till att Ahlsell går 

bra motiverar mig”. 

IT-chefen Larsson (2014-05-15). 

IT-chefen (2014-04-15) anser att jobba med det han tycker är roligt är det som motiverar 

honom mest. Han får feedback på genomförda aktiviteter och aktiviteter som genererat nöjda 

användare motiverar honom.  

IT-chefen (2014-05-15) anser att samtliga anställda i IT-funktionen motiveras på samma sätt 

som han gör. Projekt ska vara roliga och vara en motiverande faktor i det dagliga arbetet. Att 

delegera ansvar anser IT-chefen (2015-05-15) motiverar de anställda. Var och en i IT-

funktionen har en leverantör de ansvarar för som de får bestämma själv över hur de ska arbeta 

med. Arbetsuppgifterna är flexibla som de anställda får ansvara själva för. IT-chefen (2014-

05-15) uppger att han uppmuntrar de övriga anställda i funktionen till att vara lika bra eller 

bättre än IT-konsulten som genomför det outsourcade arbetet, vilket han ser som en 

motiverande faktor i det dagliga arbetet. 
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5. Analys 

I det här kapitlet kopplas referensramen ihop med empirin. Det kommer att genomföras en 

analys gentemot teori om budget- och budgetlös styrning. Hur företaget arbetar utan budget 

på olika nivåer kommer även att analyseras. De analyser som kommer att genomföras 

kommer författarna använda till att tolka hur Ahlsell arbetar med budgetlös styrning på olika 

nivåer samt hur de planerar, samordnar, kommunicerar, mäter prestationer, belönar samt 

motiverar. 

5.1 Planering 

Butikscheferna i Ahlsell har ett delegerat ansvar att planera för att uppnå ett så högt resultat 

som möjligt i sin enhet. Detta är enligt Wallander (1995) och Hope & Fraser (2003a) en 

förutsättning för budgetlös styrning, att ha resultatfokus i organisationens decentraliserade 

enheter. På så sätt upprätthåller företag kundfokus, vilket ska gynna företaget så att resultatet 

för hela företaget ökar. Detta kundfokus finns även i Ahlsell då butikernas främsta uppgift är 

att serva sina kunder. Även Hope & Fraser (2003a) menar att budgetlösa företag ska grundas 

på kundorienterade team som ansvarar för att tillfredsställa vinstgenererande kunder. Genom 

att ansvar delegeras till butiksnivå påvisas det att ledningen har förtroende för sina anställda, 

vilket enligt Bogsnes (2009) är en utav de viktigaste ledorden för att kunna styra ett företag 

utan budget. Enligt Bogsnes (2009) bör även chefer vara tydliga med sina värderingar och 

prestationsstandarder, vilket uppnås i Ahlsell genom att ständigt påminna butikscheferna om 

att generera ett så högt resultat som möjligt.  

En budget enligt Bergstrand (2003) och Drury (2000) är en handlingsplan med framtida 

intäkter och kostnader för hela verksamheten som används som beslutsunderlag, främst för 

ledningen i företaget. Det som bland annat Hope & Fraser (2003a) anser är problemet med 

budgetstyrning är att den uppställda budgeten ses som ett fast prestationskontrakt som bland 

annat målsättning är kopplat till samt att budgetprocessen tar mycket tid och resurser i 

anspråk. I budgetprocessen ingår enligt Andersson (1997) och Bergstrand & Olve (1996) 

planeringsaktiviteter inför budgetåret (budgetuppställandet) och uppföljning av utfall i 

förhållande till budgeten i slutet på perioden. Hope & Fraser (2003a) anser att planering och 

målsättning istället för att användas som ett fast prestationskontrakt bör ha möjlighet att 

förändras under tiden i den föränderliga miljö som råder. Det gör planeringen mer uppdaterad 

och företaget har möjlighet att svara snabbt på förändringar. Detta kan göras genom till 
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exempel rullande prognoser. Dock råder oklarheter mellan forskare (Ekholm & Wallin, 2011; 

Sandalgaard, 2012; Hope & Fraser, 2003a) om detta planeringsverktyg verkligen ingår i 

budgetlös styrning eller bara är en förbättring av budgeteringsfenomenet.  I Ahlsell används 

prognostisering till att förutspå konjunkturen. Det är ledningen i Sverige som arbetar med 

detta varje höst samtidigt som det enligt finansdirektören sker en kontinuerlig analys av 

omvärlden. Detta för att vara ett mer flexibelt företag som inte använder sig av felaktiga 

budgetåtaganden, reagerar på ”verkligheten” och agerar snabbare än företag som använder sig 

av budget som planeringsverktyg. Detta är något som även Hope & Fraser (2003a) 

förespråkar vara fördelen med att inte använda sig av budget. De menar att företag sparar tid 

genom att avskaffa budgeten som kan användas till att reagera snabbare på förändringar i 

omvärlden och fokusera på värdeskapande för kunder och aktieägare. 

Ledningen i Ahlsell medger att anställda längre ned i organisationen ibland kan känna en 

avsaknad av budget på grund av kontrollbehov vid nya större projekt. Vid den löpande 

planeringen av verksamheten anser ekonomichefen för Sverige att det inte krävs någon budget 

men att det vid stora nya projekt, exempelvis öppning av en ny butik kan det genomföras en 

prognos då det inte finns några siffror från tidigare år att förbättra eller utgå ifrån. I denna 

prognos ingår uppskattning av till exempel bruttovinst och andra målsättningar. Författarna 

ställer sig därmed kritiska i detta avseende till att företaget är helt budgetlöst. I allt för osäkra 

situationer finns därmed ett behov av en budgetliknande planering, dock reducerad i det 

avseende att varje kostnad och intäkt inte planeras i detalj. Detta trots att både 

finansdirektören och forskare så som Hope & Fraser (2003a) menar att osäkerheten i att inte 

använda budget är en vital del av den budgetlösa styrningen för att skapa bättre kontroll och 

vara mer vaksam.  

Eftersom den centrala IT-funktionen inte har ett resultatansvar skiljer sig planeringen åt 

mellan butikerna. I funktionen planeras aktiviteter genom att en kostnadsplan ställs upp samt 

vad aktiviteten förväntas generera för besparingar. Detta tolkar författarna som en typ av 

budget där förväntade framtida värden budgeteras i detalj. Dock tolkar författarna att IT-

aktiviteterna planeras efter efterfrågan och därmed inte efter hur mycket finansiella resurser 

som tilldelats enheten i en budget. Kostnadsplanen bedöms efter hur mycket pengar företaget 

har tillgodo, inte vad som bestämts i en budget för året.  

I en budgetlös organisation ska ansvar för strategi- och aktivitetsplanering helt och hållet 

delegeras till enhetschefer, enligt Daum (2002) och Hope & Fraser (2003a). Detta genom att 

ha en decentraliserad organisation som är en central del av den budgetlösa styrningen 
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(Wallander, 1995, 2002; Hope & Fraser, 2003a, 2003b). Detta till skillnad från budgetstyrning 

vilket Bergstrand & Olve (1996) beskriver syftar till att delegera ansvar och uppgifter till 

enheter i företaget genom själva budgeten. I Ahlsell är butikscheferna ansvariga för planering 

av och resultatet för butiken. De ställer upp sin egen verksamhetsplan för hur de ska uppnå ett 

så högt resultat som möjligt. Dock tolkar författarna detta som att butikscheferna inte har helt 

fria tyglar som de enligt teorin om budgetlös styrning bör ha. Tolkningen baseras på att 

Ahlsells ledning kommunicerar nedåt i organisationen när vissa affärsområden ska prioriteras 

i hela företaget vid planering av nästkommande år. Detta bestäms genom omvärldsanalysen 

och konkurrenters strategi samt position på marknaden. Enligt de tillfrågade butikscheferna 

påverkar detta planeringen i butikerna. Verksamhetsplanen presenteras för högre chefer i 

organisationen, steg för steg upp till ekonomiavdelningen. Dock anser ekonomichefen att 

verksamhetsplanen sällan ändras därefter. 

Vid planering ser Ahlsell till företagets tidigare prestationer och omvärld. Hur de bör prestera 

i jämförelse företagets eller butikens historiska värden och den externa aspekten i form av 

trender och konkurrenter är det som hänsyn främst tas till. Detta stämmer även överens med 

Hope & Fraser (2003a, 2003b) och Wallander (1995, 2002) som menar att planering ska 

baseras på det egna företaget och att hela tiden förbättras från föregående år och i jämförelse 

med konkurrenter. Vid planering av aktiviteter i IT-funktionen tas hänsyn till efterfrågan i 

organisationen, resurstillgänglighet och återbetalningstid av aktiviteten, det vill säga hur lång 

tid det tar innan investeringen i IT-systemet återbetalats i aktivitetens förväntade positiva 

utfall. Detta tolkar författarna som att IT-funktionen planerar aktiviteter i syfte att hela tiden 

förbättras för företagets användare vilket även det stämmer överens med Hope & Fraser 

(2003a, 2003b) och Wallander (1995, 2002) ovan.   

Enligt Wallander (1995, 2002) och Hope & Fraser (2003a, 2003b) ska fokus i den budgetlösa 

styrningen ligga på att arbete sker i små team i resultatenheter och på så vis skapa 

engagemang. Ledningen i Ahlsell har uppnått detta genom att skapa rankningssystemet. Där 

ges butiksenheter och anställda möjlighet till att studera hur andra enheter i företaget arbetar 

för sitt resultat, vilket tanken är ska genomsyra planeringen i företaget. Författarna tolkar att 

Ahlsell implementerat lärandet i organisationen på liknande sätt som teorier kring budgetlös 

styrning. Författarna har tolkat det som att anställda ”på golvet” i landets butiker inte i lika 

stor utsträckning som teorin förespråkar är delaktiga, i det här fallet i planering. Samtliga 

tillfrågade butikschefer medger att de önskar ett större engagemang och delaktighet i sin 

planering från anställda i butiken. Överlag medverkar butiksanställda inte i målsättningen 
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men de försöker engageras i planeringen om hur dessa mål ska kunna uppfyllas. 

Butikscheferna medger även att anställda i deras butiker inte engagerar sig i att själva se till 

butikens rankning. Detta är något som butikscheferna presenterar för sina anställda men som i 

en större utsträckning inte påverkar eller motiverar dem. En tillfrågad butikschef anser att hur 

mycket de anställda är delaktiga i planeringen beror på butikschefen och dennes 

kontrollbehov. Butikschefen i fråga anser att han försöker ta del av anställdas åsikter för att få 

dem mer delaktiga i planeringsarbetet. Författarna tolkar att engagemanget i företagets butiker 

inte har uppfyllts i den utsträckning som teorin förespråkar för budgetlös styrning. Eftersom 

butiksanställda bör vara med i planeringen av hur de uppsatta målen ska nås behöver inte de 

inte engagera sig lika djupt i rankningssystemet i planeringsfasen då målen redan är satta av 

butikschefen. De bör istället fokusera på att studera aktiviteter som möjliggör 

måluppfyllelsen. Även om Ahlsell inte följer precis det som teorin förespråkar att samtliga 

anställda i enheten ska engageras i målsättning tolkar författarna att det inte påverkar Ahlsells 

butiker negativt. Anställda har möjlighet att ge input när de vill ändra eller påverka något i 

målsättningen annars fungerar det bra att butikschefen sätter målen och att de sedan är 

delaktiga i planeringen för hur målen ska uppnås.  

Det som ingår i Ahlsells verksamhetsplaner på butiksnivå är främst måltal för nyckeltal som 

även är en metod Hope & Fraser (2003a) förespråkar vid budgetlös styrning. Hope & Fraser 

(2003a) anser att dessa måltal för nyckeltal syftar till att maximera vinst i enheten på kort sikt, 

vilket även stämmer överens med Ahlsells målplanering. Dock är författarna kritiska till om 

dessa måltal ändras under tiden så som Hope & Fraser (2003a, 2003b, 2003c) anser att de bör 

göra inom budgetlös styrning för att komma ifrån de fasta prestationskontrakt som 

budgetstyrning innebär. De tillfrågade butikscheferna på Ahlsell medger att 

verksamhetsplanen sätts för ett år framåt i tiden så som en budget, dock utan detaljerade 

uppskattade kostnader och intäkter som planering med budget innebär enligt Bergstrand 

&Olve (1996). Ledningen i Ahlsell sätter upp måltal för omsättning och nyckeltal som 

butikerna i sin tur bör följa och ta hänsyn till. Enligt flera av de tillfrågade butikscheferna är 

detta svårt att uppnå för mindre butiker. Detta är ytterligare en anledning till att författarna 

tolkar att Ahlsells butikschefer inte har helt fria tyglar i sitt planeringsarbete. Enligt Bogsnes 

(2009) bör inte mål endast vara uttryckta i siffror, utan även i text då människor blir mer 

engagerade av riktade meddelanden. Ledningens måltal för nyckeltal är vad butikscheferna 

ska sträva efter att uppnå. Om dessa mål inte uppnås studerar ledningen butikernas riktning, 

det vill säga den ekonomiska utvecklingen. Huvudsaken är att butikerna har förbättrat sina 
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resultat sen senast, vilket är ett mål som genomsyrar i hela företaget och som inte är uttryck i 

siffror. 

En jämförelse ska vid periodens slut ske gentemot tidigare års prestationer och i jämförelse 

med andra enheter och konkurrenter istället för den traditionella uppföljningen av budget och 

utfall. Detta ska enligt Hope & Fraser (2003c) innebära att enhetschefer i ett budgetlöst 

företag inte bör ha samma press på sig att vara tvungna att uppnå det uppställda målet, vilket i 

sin tur ska leda till att en försiktighet i målsättning reduceras när belöningar inte kopplas till 

måluppfyllelse. Författarna tolkar dock att detta inte helt följs i Ahlsell. Måltalen följs upp 

och belöningar baseras delvis på måltal som ledningen bestämt för omsättning. Dock är det 

inte måltalen som butikscheferna bestämmer som belöningarna baseras på, vilket författarna 

tolkar som att Hope & Frasers idé att försiktighet i målsättning reduceras i Ahlsell. 

Det är främst den lokala efterfrågan som styr planeringen av respektive butik och att förbättra 

resultat och omsättning från föregående år, vilket enligt de tillfrågade på Ahlsell innebär att 

planeringen skiljer sig åt mellan butiker. Om något affärsområde visar sämre försäljning än 

något annat kan det prioriteras för att öka omsättningen och resultatet för butiken. Butikernas 

planering skiljer sig även åt med anledning av rankningssystemet. Enligt finansdirektören 

påverkar rankningen planering i det avseendet att butiken ska behålla sin plats och/eller 

förbättra sig i rankningslistan. På så sätt tolkar författarna det som att butikscheferna har 

relativt fria tyglar i sin planering ändå. 

5.2 Samordning & kommunikation 

Enligt Drury (2000) skapas samordning mellan enheter vid budgetstyrning under 

budgetprocessen. Under processen diskuterar enheter vad som är bäst för företaget som 

helhet. I Ahlsell är, som tidigare nämnts, ledningens enda krav på butikschefer att genererar så 

högt resultat som möjligt varje månad, vilket Wallander (2002) anser att budgetlösa företag 

bör ha som gemensam strategi för alla sina enheter. Hur butikscheferna i Ahlsell väljer att gå 

tillväga bestämmer inte ledningen, utan butikscheferna får fria tyglar att planera och styra sin 

enhet för att uppnå ledningens krav. Detta innebär att det inte finns en gemensam plan för 

samtliga butiker i Ahlsell, vilket Drury (2000) uppger att samordning av enheter vid 

budgetstyrning skapar. Enligt Drury (2000) skapas samordning genom budget och utan 

samordning finns det en risk att enhetschefer fattar beslut som endast gynnar sina egna 

avdelningar. Författarna tolkar att detta inte är en risk för Ahlsell, då butikschefer ska styra 

och planera sin butik på ett sådant sätt att butiken generar ett högt resultat för att hamna högt 
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upp i rankningslistan. Då rankningslistan syftar till att skapa ett tävlingsmoment för butikerna 

tolkar författarna det som att det är naturligt att butikscheferna fattar beslut som gynnar dem 

själva. Ahlsells finansdirektör anser även att de anställda inte behöver ta hänsyn till företaget 

som helhet. 

Den gemensamma strategin, om att uppnå ett högt resultat som Wallander (2002) förespråkar, 

möjliggör ökat fokus på den slutliga externa kunden enligt Hope & Fraser (2003a). Detta 

uppnås i Ahlsell genom att utöver ledningens krav på att generera ett tillfredställande resultat 

är butikernas främsta uppgift även att serva alla kundsegment. Enligt Hope & Fraser (2003a) 

skapas samordning av verksamheten i budgetlösa företag genom interna överenskommelser 

baserade på kundsegment och dess efterfrågan. I Ahlsellbutikerna samordnas anställda genom 

att alla hjälper till med kassaarbetet, uppackning av produkter, inventering samt försäljning av 

varor i respektive butik även om varje anställd har ett affärsområdesansvar.  

Ahlsell har endast ett IT-system som de använder sig av. Systemet inkluderar all information 

om alla enheter, kunder, sortiment, leverantörer, personal, redovisning etcetera. Vid 

budgetstyrning införskaffar ledningen information om enheterna i organisationen genom 

budgeten (Greve, 2011). En förutsättning och en princip för budgetlös styrning enligt Hope & 

Fraser (2003a) är att anställda snabbt ska kunna införskaffa information när de behöver den. 

Genom att all information om företaget är tillgängligt i systemet för alla anställda i samtliga 

länder i företaget upprätthåller Ahlsell ett öppet och transparent IT-system. Systemet är enligt 

finansdirektören en förutsättning för den budgetlösa styrningen. Författarna tolkar 

finansdirektörens uttalande som att ett ständigt uppdaterad system möjliggör att anställda 

enkelt kan införskaffa information när dem behöver den i enlighet med det Hope & Fraser 

(2003a) förespråkar. Detta tolkar författarna ger de anställda på Ahlsell möjlighet att alltid ha 

tillgång till uppdaterad information om verkligheten istället för att använda sig av information 

från en budget med enligt Bergstrand (2003) innehåller inaktuella siffror.  

Enligt Hope & Fraser (2003a) är det viktigt att siffror ska hålla sig till en sanning, inte vara 

missledande och tillgänglig för samtliga i företaget för att underlätta beslutfattandet i 

organisationen. För att en enhet ska kunna jämföra sitt resultat med föregående år, andra 

jämförbara enheter i organisationen samt konkurrenter bör information om prestationer och 

resultat för detta finnas lättillgängligt enligt Hope & Fraser (2003a). För att kunna generera ett 

så högt resultat som möjligt tolkar författarna att det krävs information som inte är 

missvisande då informationen används av olika personer från olika nivåer. Genom att 

information finns lättillgänglig anser författarna att beslutsfattandet underlättas för 
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butikscheferna så som Hope & Fraser (2003c) förespråkar. Författarna tolkar att IT-system 

används i de flesta företag, det vill säga även de företag som använder sig av budget men att 

det finns en skillnad i hur företagen använder informationen från IT-systemet. I budgetstyrda 

företag tolkar författarna det som att siffror i systemet (utfall) jämförs med de budgeterade 

siffrorna. På så vis kan svårigheter uppstå med vilka siffror som kan jämföras med varandra 

och därmed upplevas som missvisande. I ett budgetlöst företag däremot, tolkar författarna att 

uppdaterade siffror i IT-systemet jämförs mot verkliga historiska värden och mot andra 

enheter i företaget, vilket Hope & Fraser (2003a) anser att anställda i budgetlösa företag bör 

ha tillgång till. Detta tyder enligt författarna på att jämförelsen och tolkningen av siffror i 

Ahlsell är mindre missvisande än vad det kan vara i ett företag som använder sig av budget. 

Enhetsansvariga studerar resultat för att se hur väl styrningen fungerar i enheten och vad som 

behöver förbättras (Hope & Fraser, 2003a). Ett syfte med att endast använda ett IT-system där 

all information finns tillgänglig för alla anställda i Ahlsell är enligt finansdirektören att 

butikscheferna ska lära sig av varandra. Butikscheferna i Ahlsell använder IT-systemet 

kontinuerligt för att studera andra butiker i företaget vid planering, exempelvis andra butikers 

dagsförsäljning, för att se hur de andra butikscheferna styr för att kunna öka lönsamheten i 

den egna butiken samt för att hålla sig uppdaterad om butikens ställning i förhållande till 

andra butiker. Detta påvisar enligt författarna att samtliga anställda på Ahlsell får tillgång till 

samma information. Genom att studera de andra butikerna kan även oförklarade händelser 

lösas. Ett exempel kan vara att försäljningen sjunkit i ett affärsområde i en viss butik och 

genom att studera IT-systemet kan man se att en kund börjat köpa produkter av en annan 

butik som ligger närmare kunden. Detta tolkar författarna som att tillgängligheten av 

information samordnar företagets enheter och underlättar för beslut och utveckling företagets 

alla delar så som Goldkuhl & Lind (2004) anser att ett IT-system bör göra. 

 

Kommunikation mellan butiker 

Butikscheferna i Ahlsell har även en personlig kontakt med andra butikschefer för att få råd 

om vilka metoder som har använts för att skapa lönsamhet. På regionmötena ges det även 

information om andra butiker och vägledning om vad som ska och inte ska användas i 

rapporterna i IT-systemet. De anställda uppger att personer som kan använda IT-systemets 

alla funktioner har en fördel i sin planering och kan därmed generera ett högt resultat. 

Författarna tolkar detta som att direkt och personlig kommunikation är av betydelse för att få 

detaljerad beskrivning på informationen som finns tillgänglig i IT-systemet. Att direkt 



74 

 

kommunikation sker mellan butikschefer tolkar författarna som att det inte är specifikt för 

budgetlösa företag.  

Genom att butikscheferna ger varandra råd tolkar författarna att det finns ett samarbete mellan 

butikerna. Därmed tyder det på enligt författarna att trots att butikscheferna arbetar för att 

hamna högre än andra på rankningslistan hjälps de ändå åt för öka Ahlsells totala resultat. 

Både Wallander (2003) och Ahlsells finansdirektör anser att hänsyn inte behöver tas till 

företag som helhet utan att fokus ska ligga på den egna enhetens resultat. Dock tolkar 

författarna att butikscheferna hjälper varandra ändå, och att butikscheferna inte ser varandra 

som ett hot. Genom att studera de andra butikernas lager kan butikscheferna se vilken butik 

som har hög efterfrågan på dessa artiklar och ställa en förfrågan om de vill köpa upp lagret. 

Enligt butikschefen som uppger detta brukar butikerna i de flesta fall acceptera förfrågan. 

Detta påvisar även att Bogsnes (2009) teori om risken med benchmarking, att anställda i 

företaget inte kommer vilja hjälpa varandra att förbättra sina prestationer, inte förekommer på 

Ahlsell. Ett sådant beteende uppstår enligt Bogsnes (2009) när företag har individuella bonus, 

vilket Ahlsell inte har. 

Kommunikation mellan butikschefer och försäljnings-/regionalchefer samt IT-funktion 

Enligt Drury (2000) krävs kommunikation mellan alla parter i verksamheten för att skapa 

effektivitet i budgetstyrda företag. Parterna bör därmed bli fullständigt informerande om 

företagets planer (Drury, 2000). Författarna tolkar att en sådan effektiv kommunikation även 

krävs i budgetlösa företag för att underlätta beslutsfattandet hos butikscheferna. Dock tolkar 

författarna att alla parter i Ahlsell inte behöver vara fullständigt informerade om alla butikers 

verksamhetsplaner. Den kommunikation som behöver vara effektiv tolkar författarna vara 

kommunikationen mellan chefsnivåerna.  

Kommunikation sker inte direkt mellan butikschef och IT-funktion, utan den sker genom 

förvaltningsråden. Detta anses vara en effektiv kommunikationsväg då feedback förmedlas 

från butikschef till IT-funktion när det finns åsikter. Dessa åsikter ligger till grund för 

planering av nya aktiviteter i funktionen och därmed är det viktigt att informationen kommer 

fram, vilket den anses göra. Författarna tolkar att kommunikationen inte skiljer sig om 

företaget använt sig av budget.   

Butikscheferna i Ahlsells främsta kontakt sker med sina försäljnings- eller regionchefer. 

Kontakt sker vid frågor angående kostnader, personal, godkännande av aktiviteter samt 

försäljning. På så vis blir region- och försäljningscheferna informerande om vad som sker i 
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butikerna som de sedan kan kommunicera vidare till de som befinner sig högre upp i 

organisationen. Tidigare hade butikscheferna i Ahlsell endast en regionalchef som den 

främsta kontakten skulle ske med. Då regionalcheferna har ett ”butikstänk”, det vill säga 

fokus på butikernas uppbyggnad, och deras främsta uppgift är planering av nya butiker, var 

det svårt för butikscheferna att ha en kontinuerlig kontakt med sina regionalchefer. Därmed 

har butikscheferna fått försäljningschefer som den främsta kontakten istället ska ske med vid 

oklarheter. Butikscheferna anser att kommunikationen med försäljningschefen är bättre än 

med regionalchefen då de snabbt kan kontakta försäljningschefen vid oklarheter. På så vis 

uppfylls lättillgängligheten av information som budgetlösa företag bör ha enligt Hope & 

Fraser (2003a).  

Kommunikationen med försäljnings- samt regionalchefen är av stor betydelse för att 

decentraliseringen ska fungera enligt ekonomichefen för Ahlsell Sverige. Till skillnad från 

budgetstyrning där kommunikation sker bland annat via budgeten sker kommunikationen i 

Ahlsell genom chefer och IT-systemet. Då försäljningscheferna är lättillgängliga enligt 

butikscheferna kan snabbare beslut tas då butikscheferna inte behöver vänta längre 

tidsmässigt på att få svar på oklarheter eller godkännande av aktiviteter, således underlättas 

beslutsprocessen. Vid ärenden som försäljningschefer har tillåtelse till att fatta beslut om 

behöver inte butikscheferna kontakta ledningen, vilket innebär att beslutprocessen underlättas 

ytterligare då butikscheferna inte behöver vänta på svar från ledningen. Här ifrågasätter dock 

författarna butikschefernas frihet av att planera och styra sin butik. Författarna tolkar att 

försäljningscheferna har den största beslutsmakten då butikscheferna måste få godkännande 

av dem vid genomförande av aktiviteter. Hur stor befogenhet försäljningscheferna har 

ifrågasätts även då verksamhetsplanerna presenteras för ekonomiavdelningen, dock uppger 

ekonomicheferna att verksamhetsplanerna sällan ändras.  

 

Kommunikation mellan butikschef och ledningen 

Vid budgetstyrning sker kommunikation mellan enheter och ledningen vid 

budgetuppställandet (Drury, 2000). I Ahlsell ska butikschefernas främsta kontakt ske med 

försäljningschefen, vilket innebär att ingen direkt och kontinuerlig kontakt sker mellan 

butikscheferna och ledningen. Information om Ahlsell Sverige från ledningen informeras ner 

till butikscheferna via försäljnings- och regionchefer samt IT-systemet. Ledningen kontaktar 

endast butikschefer när en markant avvikelse från planering eller förgående år framgår i 

resultatrapporten. Butikscheferna upplever inga problem med att det inte sker någon direkt 
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kontakt med ledningen då deras försäljningschefer hjälper till vid oklarheter. IT-systemet i 

Ahlsell anses tillhandahålla tillräckligt med information för att sköta sin 

verksamhetsplanering enligt butikscheferna och därför behövs det ingen direkt kontakt med 

ledningen. Via intranätet kan ledningen informera om exempelvis händelser i regionen, 

koncernledningen samt nya ledarmöten i styrelsen. Detta är ett tydligt exempel enligt 

författarna på att IT-systemet fungerar som en förmedlare av information och ett medium för 

kommunikation som Nardi&O´Day (1999) och Goldkuhl & Lind (2004) anser är IT-systemets 

syfte.   

Vid budgetstyrning använder ledningen budgeten till att kommunicera/förmedla vilka 

förväntningar de har på enheterna (Drury, 2000). Den enda förväntningen ledningen i Ahlsell 

har på sina enheter är att generera ett högt resultat varje månad. Författarna tolkar därmed att 

det inte krävs någon budget för att förmedla detta då det är en gemensam strategi som 

genomsyrar i hela Ahlsell. 

 

Kommunikation mellan IT-funktion och ledningen 

Vid budgetstyrning sker som nämnt ovan kommunikation mellan enheter och ledningen vid 

budgetuppställandet (Drury, 2000). Kontakten mellan IT-funktionen och ledningen sker 

genom möten främst i planeringsfasen av aktiviteter och projekt vilket innebär att 

kommunikationen främst sker i samma fas som i företag som använder budget.  

Kommunikation inom butikerna 

Kommunikation mellan butikschefer och de anställda i butiken sker antingen genom personlig 

kontakt, veckomejl, telefon eller personalmöten. Vilket kommunikationsverktyg som används 

mest varierar från butik till butik. Då varje enskild anställd har ansvar för ett utav 

affärsområdena tolkar författarna att kommunikationen mellan butikschefer och de anställda i 

butiken är av betydelse för verksamhetsplaneringen. Detta för att det är de butiksanställda 

som har den främsta kontakten med kunden. Det är således de anställda som bär på kunskapen 

om vad som efterfrågas av kunderna och genom att använda deras kunskap kan 

verksamhetsplaneringen anpassas och möjliggör till ökat resultat, vilket stämmer överens med 

Wallander (2002) och Jacobsen & Thorsvik (2008) som anser att underordnades kunskap och 

erfarenhet om lokala förhållanden bör främjas genom decentraliseringen då beslut fattas 

närmre kunden. 
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Kommunikation inom IT-funktionen 

I IT-funktionen sitter inte anställda på samma ställe så som i butikerna. Därför sker 

kommunikation via en samtalslänk. På så vis är information och kommunikation inom 

funktionen alltid lättillgänglig så som Hope & Fraser (2003a) förespråkar för budgetlösa 

företag. Dock tolkar författarna att denna typ av kommunikation mycket väl är ett alternativ 

även vid budgetstyrning. Det som kommuniceras och diskuteras är kostnadsplanen och 

aktivitetens nytta. Genomgång av vad större anpassningar i aktiviteten innebär diskuteras 

även.  

 

5.3 Uppföljning/Prestationsmätning 

Vid budgetstyrning jämförs utfall med budget och på så vis upptäcks avvikelser (Drury, 

2000). Enligt Greve (2011) bryter en budget ner övergripande mål till delmål som 

enhetschefer får ansvar för, vilket gör det tydligt vem som ansvarar för vilka eventuella 

budgetavvikelser (Bergstrand, 2003).  

Benchmarking 

Utifrån Hope & Frasers (2003a) definition av benchmarking; jämförelse med enheter, 

konkurrenter samt tidigare års prestationer tolkar författarna att Ahlsell använder sig av 

benchmarking. Rankningssystemet i Ahlsell används utöver planering och motivation till för 

att mäta prestationer. Resultatenheterna jämförs med varandra utifrån resultat, rankning samt 

tidigare års prestationer. Det totala resultatet för hela Ahlsell jämförs med konkurrenter på 

marknaden och tidigare års prestationer. Rankningssystemet innebär att butikernas nyckeltal 

mäts, därefter rankas butikerna efter högst tal. Detta påvisar att benchmarking används i 

Ahlsell som en metod för att ständigt förbättra prestationer, vilket enligt Bogsnes (2009) är 

syftet med benchmarking. Vid prestationsmätning studerar ledningen butikernas ”läge” samt 

”riktning”. Genom detta rankningssystem uppfyller Ahlsell även det som kallas för alarm- och 

diagnossyfte (Andersson, 1997) i budgetteorin genom att rankningssystemet visar vilka 

butiker som skapar avvikelser i Ahlsells totala resultat och vilka som inte utvecklats över tid. 

Nyckeltal som används vid prestationsmätning ska vara tydliga, öppna och enkelt utformade 

enligt Hope & Fraser (2003c), vilket är något som även finansdirektören för Ahlsell anser. 

Författarna tolkar därmed att de uppmätta nyckeltalen i Ahlsell inte är förskönade. Detta för 
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att för att rankningsystemet i Ahlsell ska kunna fungera och samtliga anställda ska kunna 

uppfatta samma information på samma vis.   

Hope & Fraser (2003a) förespråkar att benchmarking är ett lämpligt sätt att mäta prestationer 

för budgetlösa företag. Detta för att företag utvärderar prestationer med liknande processer i 

andra enheter eller organisationer. På så vis kan realistiska och kvantitativa prestationsmål 

fastställas, vilket Watson (1994) även ser som en fördel med benchmarking. Författarna tolkar 

att budgetstyrda företags största syfte med benchmarking är att skapa motivation och att mäta 

prestationer så som benchmarkingens syfte är för budgetlösa företag. Dock tolkar författarna 

att den främsta metoden för prestationsmätning i budgetstyrda företag är att mäta utfallet med 

budgeten och att benchmarking kan vara en kompletterande metod. Då Ahlsell inte har internt 

fast bestämda mål så som i en fast budget, i enlighet med vad Hope & Fraser (2003a) 

förespråkar för budgetlösa företag, får benchmarkingen ett annat syfte. Då det främsta målet 

är att uppnå ett så högt resultat som möjligt blir benchmarkingen den primära metoden för att 

mäta prestationer, jämföra enheter emot varandra som har liknande förutsättningar samt 

tidigare års prestationer. Detta kopplas ihop till det Hope & Fraser (2003c) kallar för “relative 

performance” (relativ prestation), vilket syftar till att enhetschefer ska fokusera på 

vinstmaximering i alla tider istället för att “spela spel” med siffror. Ahlsells rankningssystem 

är en tävlingsmetod som också Martínez-Jerez(2009)förespråkar för användning av “relative 

performance”. Ahlsells genomsnittliga prestation och därmed vinst har bara ökat sedan 

metoden startade och anställda hålls motiverade likt i Martínez-Jerez (2009) undersökning. 

Enligt Geber (1994) handlar benchmarking inte endast om att samla in information om hur 

företaget presterar. Genom att studera andra butikers nyckeltal och rådfråga hur de har gått 

tillväga lär sig butikscheferna av varandra om hur de kan förbättra sina egna butiker, vilket är 

ett ytterligare syfte med rankningssystemet enligt finansdirektören och som Watson (1994) tar 

upp som en fördel med benchmarking.Rankningssystemet i Ahlsell tolkar författarna därmed 

som en metod för att identifiera nya idéer, nya sätt att förbättra sina processer samt bli mer 

effektiv i att möta kundernas behov, vilket även Geber (1994) anser är benchmarkingens 

största styrka är. 

Enligt Karlöf (2009) och Hope & Fraser (2003a) bör företag jämföra med externa 

konkurrenter för att kunna utveckla företagets strategi och för att möjliggöra ökat resultat. 

Ledningen i Ahlsell kontinuerligt följer upp konkurrenters prestationer i för liknande segment 

och verksamhet som Ahlsell. Om ledningen upptäcker att en konkurrent har blivit svagare i ett 

segment kan ledningen skapa en ny strategi som innebär en satsning eller prioritering av just 
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det segmentet för att stärka företagets position i marknaden ytterligare. Författarna tolkar att 

denna fördel inte endast är för budgetlösa företag utan även budgetstyrda företag. Syftet med 

att lära sig av varandra kan även ses som en risk i benchmarking enligt Karlöf (2009). 

Benchmarking kan leda till att enheterna kopierar varandra, vilket inte är syftet utan 

benchmarking ska ge inspiration och uppmärksamma kreativitet (Karlöf, 2009) vilket 

finansdirektören för Ahlsell anser att företaget uppfyller i och med benchmarking. 

Genom IT-systemet har ledningen möjlighet till att jämföra butikerna i Sverige med 

Ahlsellbutikerna i andra länder. En sådan jämförelse görs sällan i Ahlsell då butikerna utanför 

Sverige inte anses vara jämförbara med Ahlsell i Sverige som har funnits längre på 

marknaden och har väsentligt högre resultat enligt ekonomichefen. Ledningen skickar 

däremot ut information om butikerna utanför Sverige till butikscheferna i Sverige. Dock 

används inte informationen till verksamhetsplaneringen i butikerna då inte heller 

butikscheferna ser butiker i andra länder i Ahlsell som jämförbara.   

En avvikelse som upptäcktes av författarna under empiriinsamlingen var att butikschefen i 

Jönköping inte hade någon kännedom om rankningssystemet som är en stor del av Ahlsells 

styrningsmetod. Butikschefen uppgav att han själv brukar göra egna rankningslistor med 

butiker som ligger geografiskt nära Jönköping samt andra jämförbara butiker i Sverige. Karlöf 

(2009) anser att alla anställda i företaget måste vara medvetna om hur benchmarking i 

företaget ska genomföras för att inte riskera att förlora benchmarkingens syfte. Författarna 

tolkar att kommunikationen är bristande i Ahlsell och därmed anledningen till att alla 

butikschefer inte är medvetna om rankningssystemet. Syftet med att butikschefen i Jönköping 

själv gjorde rankningslistor tolkar författarna som att han ville skapa motivation hos sina 

anställda samt få en överblick själv över butikens ställning i förhållande till jämförbara 

butiker samt vilka åtgärder som behövdes vidtas för att hamna högre upp på rankningslistan. 

Detta påvisar enligt författarna att de anställda i Ahlsell följer upp verksamheten genom 

benchmarking och motiveras av detta. 

För den centrala IT-funktionen sker en kostnadsuppföljning varje kvartal utöver 

finansdirektörens uppföljning varje månad. Där jämförs kostnader med förväntade kostnader 

för de olika IT-aktiviteterna. Detta tolkar författarna är en typ av budgetuppföljning. Någon 

typ av benchmarking sker inte för IT-funktionen eftersom det är den enda för koncernen och 

det finns därmed ingen annan IT-funktion att jämföra sig med. Därför sker endast jämförelse 

med IT-system i konkurrerande företag. Huruvida en IT-aktivitet anses lyckad mäts i nöjdhet 

hos IT-systemets användare.  
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Prestationsmätning i team och kontroll 

Enligt Hope & Fraser (2003c) presenteras resultat genom team i budgetlösa företag. Varje 

enskild anställd ”på golvet” i butikerna i Ahlsell har som tidigare nämnt ett ansvar för ett utav 

de fem affärsområdena. Författarna tolkar att de anställda i butiken är kunniga inom flera 

affärsområden och hjälps åt. Därmed tolkar författarna att det är svårt att bedöma och mäta 

prestationer för vardera anställd, vilket även Hope & Fraser (2003c) uppger är en svårighet, 

och att resultat presteras genom team och bör därmed följas upp utefter team. 

Vid budgetstyrning möjliggör budgeten det för chefer att kontrollera aktiviteter i företaget 

(Drury, 2000). I Ahlsell kontrolleras butikerna noggrant av minst tre personer; butikschefen, 

dennes chef (försäljnings- eller regionchefen) samt ekonomichefen. Även 

försäljningsdirektören i Ahlsell har i uppgift att följa upp enheterna i detalj. IT-systemet gör 

det även möjligt för ledningen att kontrollera butikernas ekonomiska ställning. 

Nyckeltal 

Vid prestationsmätning använder Ahlsell bland annat nyckeltalen ROS, bruttovinst per 

personalkostnad, omsättningshastighet på lager etcetera. Enligt Hope & Fraser (2003c) bör 

parametrar som används till prestationsmätning vara relevanta för enheten som mäts. Samtliga 

tillfrågade på Ahlsell anser att det viktigaste nyckeltalet är ROS, då talet mäter vinsten. Hur 

högt ROS-talet är beror på hur höga de övriga nyckeltalen är. I både IT-systemet och 

rankningslistan presenteras enskilda butikers ROS-tal som sedan studeras av butikscheferna 

till verksamhetsplaneringen. Nyckeltalen uppdateras kontinuerligt för att anställda ska ha 

tillgång till aktuella siffror. Författarna tolkar därmed att nyckeltalet ROS är ett relevant 

nyckeltal att använda sig av för att mäta butikernas prestationer. 

5.4 Belöningar 

Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2009) kopplas belöningar i ett budgetstyrt företag vanligtvis 

till budgeten. Anställda belönas om de uppnått uttryckta kriterier i budgeten. Med andra ord 

baseras belöningar på skillnaden mellan budget och utfall i budgetstyrda företag (Ax, 

Johansson & Kullvén). Detta betyder enligt Hope & Fraser (2003c) att företagen styr sina 

anställda genom så kallade fasta prestationskontrakt. I ett budgetlöst företag ligger fokus 

istället på ”Relative Performance” som innebär ständig förbättring av prestationer. Belöning i 

budgetlösa företag kan därmed kopplas till hur väl man förbättrat sina prestationer (Bogsnes, 

2009). 
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Belöning av golvanställda 

Författarna anser att det råder skillnader i uppfattning av hur belöningssystemet för företagets 

anställda i butikerna sker. Finansdirektören informerade om att bonus endast delas ut till 

chefspositioner medan det var delade meningar om detta mellan cheferna på butiksnivå. 

Butikschefen för Växjö anser att det finns ett nyligen framställt bonussystem för 

butiksanställda. Han uppgav att systemet trädde i kraft vid årsskiftet 2013-2014. Författarna 

tolkar bonussituationen som att det är ett så pass nytt system att de butikschefer som inte varit 

uppmärksamma på förändringar i organisationen har missat informationen.  

Butikschefen i Hisings Backa i Göteborg tar dock upp ett annat system. Det är att det finns en 

extra ”pott” pengar att dela ut efter minsta lönelyft som krävs varje år. Detta anser 

butikschefen i Hisings Backa i Göteborg gälla för hela Ahlsell Sverige vilket övriga 

butikschefer eller ledningen inte informerat författarna om. Författarna har två möjliga 

tolkningar av detta. Antingen tolkar inte resterande tillfrågade på Ahlsell lönelyftet som en 

bonus eller belöning eller så har de inte blivit informerade om eller själva varit 

uppmärksamma i uppdateringen kring lönelyften och dess möjligheter. Oavsett vad 

anledningen är så tolkar författarna att Ahlsell inte har ett tydligt kommunicerat 

belöningssystem för golvanställda i butiker då skilda uppfattningar föreligger. Annars är 

samtliga tillfrågade överens om att butiksanställda har möjlighet att få förmåner som inte är 

baserade på resultat utan är en rättighet samtliga har. Beröm och feedback är en vanligt 

förekommande belöningsform för anställda i Ahlsell. 

 

Belöning av chefer 

Anställda med chefsposition i Ahlsell tilldelas en bonus som belöning. Generellt så baseras 

bonusen på resultatet för det område chefen är ansvarig för. Butikscheferna anser att deras 

bonusar grundar sig på måltal för nyckeltal. Butikschefen för Hisings Backa i Göteborg 

förklarar att kravet för att få bonus som butikschef är ett måltal för omsättning, ett index från 

föregående år. I Hope & Frasers (2003c) modell för hur anställda bör belönas i ett budgetlöst 

företag är ett av kriterierna: ”företag bör utvärdera och belöna prestationer i förhållande till 

jämlika anställda, “benchmarks” och tidigare perioders prestationer”. Detta tolkar författarna 

som att det följs på Ahlsell till viss del. Indexet som är kopplat till butikschefers bonus är 

baserat på tidigare perioders prestationer. Men det är även krav på måltal för omsättning som 

bestämts av ledningen som gäller för samtliga butiker. Således tolkar författarna det som att 

belöningar inte baseras på förhållandet till hur jämlika anställda presterar i organisationen, då 
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alla har samma mål att uppnå oavsett hur stor butiken är. I jämförelse med caseföretaget 

Group Bull använder Ahlsell ett sorts viktat måltal för olika mål baserade på svårhetsgrad. 

Det viktigaste indexet att uppnå är omsättningen, om den inte uppnås delas ingen bonus ut. 

Sedan finns fyra måltal att uppnå för till exempel svinn och lageromsättningshastighet med 

olika procentsatser i förhållande till totala omsättningen i butiken. Om någon av dessa fyra 

mål för nyckeltal inte uppnås reduceras den utbetalda bonusen. Författarna tolkar att 

bonussystemet för butikschefer på Ahlsell liknar det caseexempel Hope & Fraser (2003c) ger 

då bonussystemet är uppdelat efter vad som anses viktigast att uppnå för att belönas. 

Caseföretaget Handelsbanken som Hope & Fraser (2003c) tar upp, har en striktare syn på hur 

belöningar bör fördelas i företaget. Där tilldelas samtliga anställda samma summa pengar 

beroende på totalresultatet i företaget. Pengarna samlas i en fond som delas ut när 

arbetstagaren fyllt 60 år. Detta är inget som används i Ahlsell och författarna tolkar det inte 

som att de anställda på Ahlsell får samma summa bonuspengar eftersom bonusen baseras på 

det resultat ansvarsområdet uppnått. Till exempel baseras ekonomichefens bonus på 

totalresultatet i företaget samt kapitalbindning medan en regionalchefs bonus baseras på 

regionens resultat. 

 

Belöning av anställda i IT-funktion 

Till skillnad från andra chefer i organisationen belönas inte IT-chefen för koncernen med en 

bonus. Han anser dock att det är en stor belöning för honom att tillfredsställa IT-systemets 

användare vilket är ett erkännande av hans prestation. Hope & Fraser (2003c) anser att 

belöningar i budgetlösa företag ska baseras på företagets strategiska mål och benchmarks. 

Detta tolkar författarna som att det inte är möjligt för IT-funktionen i den mån det är för till 

exempel butikerna. Eftersom funktionen inte har ett resultatansvar eller måltal kopplade till 

strategier är det svårt att hitta måluppfyllelser att belöna chefen finansiellt för. Övriga 

anställda i funktionen belönas på samma sätt, genom tillfredställelse. De erbjuds även 

personalrabatter och andra förmåner likt butiksanställda. 

Belöningssystemet 

Enligt Hope & Fraser (2003c) bör belöningar i ett budgetlöst företag riktas till ”ömsesidigt 

beroende team”. Författarna tolkar situationen på Ahlsell som att bonus baseras på varje 

individuell chefs ansvarsområde, att det krävs ett bra arbete från samtliga anställda i butiken 

men att belöningar delas ut till ansvarig individ. En risk med teambaserat bonussystem är att 

anställda kan åka snålskjuts på andras prestationer (Bogsnes, 2009). En lösning till detta 
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problem enligt Bogsnes (2009) är att utse en teamledare som ska säkerställa att de anställda 

presterar för företagets bästa, vilket Ahlsell har gjort genom överlåta ansvar till 

butikscheferna. Som tidigare nämnt delas ingen finansiell bonus ut till butiksanställda mer än 

att en viss pott kan skilja den individuella lönen mellan anställda åt. Denna pott tolkar 

författarna som att den belönar individer i butikerna och inte gemensamma prestationer. 

Gemensamma prestationer belönas genom icke-finansiell belöning så som event eller fika. 

Detta påvisar det Bogsnes (2009) anser är en fördel med team, att enskild anställds prestation 

tydliggörs genom team och på så vis kan de som genererar de bästa prestationer belönas. De 

anställda som butikscheferna anser har presterat bäst i butiken tilldelas en högre andel av den 

tillåtna löneförhöjningen. 

Att ha olika belöningssystem med betydande skillnader för olika nivåer i företaget anses 

enligt Hope & Fraser (2003c) katastrofalt vid belöning av sina anställda. De menar att 

samtliga tillsvidareanställda bör dela på vinster och belöningar. Författarna tolkar 

belöningssystemet på Ahlsell som liknande för samtliga nivåer i företaget. Bonus baseras på 

den anställdes ansvarsområde vilket författarna tolkar som rättvist. Hope & Fraser (2003c) 

poängterar att belöningar ska vara just rättvisa och engagerande. I vilken utsträckning 

bonusen engagerar i Ahlsell har författarna tolkat som relativt stor. Eftersom bonusen baseras 

på det område den anställde ansvarar för är det endast det område som den anställde kan 

påverka som bonusen baseras på. Till exempel så baseras inte en butikschefs bonus på 

totalresultatet för hela företaget. Dock anser en av de tillfrågade butikscheferna att bonusen i 

nuläget är omöjlig att uppnå då butikens största kund inte har möjlighet att handla i butiken 

längre. Detta är inget som butikschefen haft möjlighet att påverka då andra faktorer påverkat 

förlusten av kunden. På så vis motiverar eller engagerar inte bonusen honom. Han skulle 

kunna arbeta väldigt hårt för de kunder som finns kvar men att det inte är tillräckligt. Trots 

detta tolkar författarna bonussystemet som rättvist i den mån det går. Alla aspekter är svåra att 

täcka och butikschefen i fråga tolkar författarna som att han förstår systemets uppbyggnad 

men att det är tråkigt att det påverkade honom på detta sätt. Å andra sidan tolkar författarna 

att butikschefen kan behöva detta mål för butiken för att skapa engagemang till att utveckla 

butiken med de hjälpmedel som finns. Detta för att butiken inte ska fortsätta bli mindre och 

mindre lönsam. 

Hope & Fraser (2003c) förespråkar att belöningar i budgetlösa företag bör riktas mot 

företagets strategiska mål. Ahlsells vision är att vara kundens självklara val av 

installationsprodukter, verktyg och maskiner. Detta tolkar författarna som att visionen innebär 
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att hela tiden växa på marknaden i jämförelse med konkurrenter. På så vis kan belöningarna 

på Ahlsell likt Handelsbanken tolkas vara kopplade till strategiska mål.  

5.5 Motivation 

Vid budgetstyrning motiverar företag sina anställda genom att låta dem vara delaktiga i 

budgetuppställandet (Greve, 2011). Ledningens strategi till att motivera butikschefer i Ahlsell 

är att ge dem friheten till att planera, styra samt sätta mål för sin verksamhet, vilket Wallander 

(Hope & Fraser 2003a) och Bogsnes (2009) är en metod för att skapa motivation hos anställda 

i budgetlösa företag. Friheten till att sätta egna mål reducerar enligt Hope & Fraser (2003a) 

anställdas rädsla för att inte uppnå fasta mål bestämda av ledningen. 

Vid budgetstyrning sätts mål genom en budget som de anställdas prestationer senare mäts 

emot (Bergstrand, 2003).  I budgetlösa företag tillåts anställda att sätta sina egna mål, vilket 

leder till enligt Hope & Fraser (2003a) ökad frihet. Ökad frihet innebär att de anställdas 

planeringsarbete inte ska påverkas av begränsningar av förbestämda planer, så som i en 

budget (Hope & Fraser 2003a). Butikschefernas verksamhetsplaneringar i Ahlsell sker utifrån 

företagets övergripande mål, affärsidé, vision, strategi, generella måltal samt prioriteringar, 

vilket författarna tolkar att budgetstyrda företag även tar hänsyn till vid sin planering och 

budgetering. Butikscheferna i Ahlsell uppger att ledningen ständigt fattar beslut som påverkar 

deras planeringsarbete och att butikschefernas förslag på aktiviteter måste godkännas av 

försäljningscheferna. Genom denna information från butikscheferna tolkar författarna att 

butikscheferna i Ahlsell har relativt stor frihet i sitt planeringsarbete men att det existerar 

begränsningar i deras planering och att fullständig frihet bör vara svårt att uppnå. Detta 

eftersom verksamhetens finansiella resurser och aktiviteter i företagets namn inte ska kunna 

missbrukas och att en viss kontroll då behövs. Om ett godkännande av butikschefernas 

verksamhetsplan inte genomförts tolkar författarna att det därmed hade funnits en risk att 

resurser använts till aktiviteter som inte genererar lönsamhet eller ett så högt resultat som 

möjligt som är kravet från ledningen. Den budgetlösa styrningen innebär enligt Wallander 

(2002) att kontroll ska reduceras, vilket även finansdirektören i Ahlsell medger skapar större 

vaksamhet kring företagets position i förhållande till omvärlden. Författarna tolkar detta som 

att en viss kontroll fortfarande behövs men att Ahlsell, i och med avskaffningen av budget, 

reducerat kontrollbehovet i den mängd som är möjlig. Butikscheferna har fortfarande en 

relativt stor frihet i sin styrning till skillnad från om de följt en strikt budget. På så vis uppnår 

Ahlsell den frihet som Wallander (2002) och Hope & Fraser (2003a) skapar motivation.  
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Rankningssystemet syftar enligt ledningen till att skapa motivation och konkurrens mellan 

butikerna för att generera ett så högt resultat som möjligt. Således strävar butikscheferna efter 

att vara bättre än varandra, vilket även skapar motivation enligt Wallander (Hope & Fraser, 

2003c). Samtliga tillfrågade butikschefer i Ahlsell anser att rankningssystemet motiverar dem 

till att prestera bättre. Detta påvisar att jämförelse med andra skapar motivation i företaget, 

vilket stämmer överens med Hansen, Otley& Van der Stedes (2003) teori. Butikschefer vars 

”läge” och ”riktning” inte förbättras under en period får ett antal varningar innan de byts ut. 

Författarna tolkar denna bestraffning som motiverande hos butikschefer, då de kommer att 

försöka generera ett högre resultat varje månad. Enligt finansdirektören anges butikschefernas 

namn på rankningslistan, vilket ökar motivation till att prestera ytterligare för att inte hamna 

långt ner på rankningslistan. Författarna tolkar därmed finansdirektörens uttalande som 

trovärdigt. Vid budgetstyrning tolkar författarna att anställda motiveras av att uppnå de 

uppsatta målen i budgeten, medan vid budgetlös styrning motiveras anställda av 

tävlingsmomentet (rankningssystemet).  

IT-chefen motiveras genom att arbeta med det han har intresse för och att göra verksamheten 

nöjd samt att bidra till att Ahlsell går bra. Eftersom det inte finns något krav finns på att uppnå 

så högt resultat som möjligt tolkar författarna att det inte är möjligt att skapa något 

motiverande rankningssystem för denna centrala funktion. 

Ahlsells butikschefers bonusar baseras på butikens resultat. Ekonomichefen för Ahlsell 

Sverige anser att det inte finns en risk att anställda blir omotiverade om de inte får bonus. Han 

menar att det finns anställda som inte får bonus idag och påverkan av motivationen på grund 

av detta har inte märkts av. Författarna tolkar därmed att bonusen inte är till för att motivera 

de anställda, utan det är rankningssystemets uppgift. Författarna kopplar detta till Hope & 

Fraser (2003c) som menar att bonus inte bör användas för att motivera, utan mer som ett 

erkännande av en tillfredsställande prestation. En utav de tillfrågade butikscheferna uppgav 

att bonusen endast var ett plus i kanten och att det är mer tillfredställande att känna 

måluppfyllelse, vilket enligt Hope & Fraser (2003c) är Handelsbankens kärnfilosofi, att få ett 

erkännande av arbetsstyrkans prestation. 

Om för höga mål fastställs i budgeten minskar motivationen hos anställda då de upplever att 

målen är ouppnåeliga (Greve, 2011). Som tidigare nämnts studerar butikschefer jämförbara 

butikers resultat i Ahlsell. Författarna tolkar att andra butikers resultat kan ses som ett mål för 

butikscheferna. Då de jämför sina egna butiker med butiker i samma storlek får de vetskapen 

om att butikens höga resultat (mål) är uppnåeligt.  
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För att få en bonus som butikschef krävs det att ett centralt bestämt omsättningsmål uppfylls. 

Detta motiverar tillfrågade butikschefer. Dock anses det vara svårare som en mindre butik att 

uppnå detta vilket författarna tolkar kan minska motivationen. Butikschefen i Göteborg hade 

nyligen förlorat en utav butikens största kunder, kommunavtalet, vilket innebär enligt 

butikschefen i fråga kommer ta flera år att arbeta ikapp förlusten. Således anser inte 

butikschefen att omsättningsmålet motiverar på samma vis som tidigare, vilket är ett exempel 

på Greves (2011) teori om att för höga mål minskar motivation.  

Ahlsell är uppdelad i totalt 250 resultatenheter med cirka tio anställda i vardera enhet och 

varje Ahlsellbutik ses som en egen verksamhet med egna mål att uppnå. Enligt Hope & Fraser 

(2003a) ska budgetlösa företag vara uppdelade i små team med gemensamma mål, främst att 

uppnå ett högt resultat, vilket stämmer överens med Ahlsell. Butikscheferna i Ahlsell 

motiverar sina anställda i butiken, genom att bland annat delge butikens resultat, beröm vid 

bra prestation, coaching, delegering av ansvar etcetera, vilket skapar motivation hos 

människor enligt Wallander (2002) då människan har behov av att känna samhörighet, 

möjlighet till att utvecklas och få ökat ansvar. På liknande sätt motiverar IT-chefen övriga 

anställda i funktionen genom att delegera ansvar och ge dem frihet att planera hur uppgifter 

ska genomföras. Butikscheferna uppger att de inte har någon uppfattning av hur många av de 

butiksanställda som tar del av informationen om butikens resultat och huruvida resultatet 

motiverar dem. Författarna tolkar att butiksanställda inte blir lika motiverade så som 

butikscheferna av resultatet då de inte belönas utifrån det. En utav de tillfrågade 

butikscheferna uppger till och med att han är säker på att butikens resultat inte studeras 

noggrant av de anställda. Däremot önskar butikscheferna att butikens resultat skulle motivera 

sina anställda. 
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6. Slutsats 

I det här kapitlet kommer studiens frågeställning att besvaras. Slutsatsen kommer att 

återkopplas till studiens syfte, det vill säga att det kommer ske en kartläggning av vilka 

styrmedel som används till att planera, samordna, kommunicera, mäta prestationer, belöna 

samt motivera på olika nivåer i Ahlsell utan budget. Huruvida Ahlsell styr sin verksamhet helt 

utan budget eller bara delvis kommer även att besvaras. Kapitlet kommer att avslutas med 

slutord och förslag på fortsatt forskning. 

För att styra sin verksamhet utan budget är det en förutsättning att organisationen är 

decentraliserad. Ansvar delegeras till butiksnivå, vilket ses som resultatenheter, då de befinner 

sig nära kunden. På så vis underlättas snabba beslut som anses vara en stark faktor till att 

avskaffa budgeten. Att ha många små resultatenheter är en förutsättning för intern 

benchmarking som används till att skapa motivation och mäta prestationer. Genom att få 

personer arbetar inom varje butiksenhet tydliggörs det för butikerna vilka aktiviteter som 

genomförs och vilket ansvar varje anställd har. På så vis krävs det ingen budget som talar om 

vilket ansvar butikerna har och vilka aktiviteter som är genomförbara. För att 

resultatenheterna, butikerna, ska kunna uppnå ett ständigt högre resultat är ”relative 

performance” en förutsättning som både teorin och Ahlsell förespråkar. Prestationer jämförs 

med tidigare år, andra jämförbara enheter och konkurrenter istället för mot en budget eller 

fasta mål.   

Planering 

Ledningen i Ahlsell gör kontinuerliga omvärldsanalyser och årliga konjunktursprognoser som 

ligger till grund för beslutet om vilka affärsområden som ska prioriteras för hela företaget. 

Istället för en övergripande budget för hela företaget som sedan bryts ned till enhetsbudgetar 

sätter ledningen i Ahsell upp måltal för omsättning och nyckeltal som butikerna sedan bör ta 

hänsyn till i sina verksamhetsplaneringar för respektive butik. Detta för att vara ett företag 

som reagerar på verkligheten och inte utifrån felaktiga budgetåtaganden.  

Ansvaret för att planera verksamheten har delegerats till butikscheferna. Det enda kravet de 

har på sig är att uppnå ett så högt resultat som möjligt i sin butik. Detta till skillnad från 

budgetstyrning där ansvar och uppgifter som enheter ska genomföra delegeras genom själva 

budgeten. Fokus ligger på att serva kunderna, eftersom butikerna har närmst kontakt med 

dem. Det finns ett rankningssystem i Ahlsell där landets butiker rankas efter resultat. Detta 
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påverkar planeringen beroende på vilken plats butiken har, hur de ska behålla den eller klättra 

uppåt. Annars är det främst den lokala efterfrågan som styr planeringen för respektive butik 

samt ligger fokus på att förbättra resultat och omsättning från föregående år. 

Verksamhetsplanen presenteras sedan för högre chefer i organisationen, steg för steg upp till 

ekonomiavdelningen. Dock ändras verksamhetsplanen sällan därefter. Överlag medverkar inte 

butiksanställda i målsättningen, vilket säger emot teorin, men de flesta tillfrågade butikschefer 

anser att de är delaktiga i planeringen för hur målen ska uppnås. 

För nya projekt och större aktiviteter som inte genomförts tidigare kan en prognos för 

kostnader genomföras då tidigare värden inte finns att jämföra sig med eller förbättra sig från. 

Prognosen presenteras för försäljningschefen som tar beslut om aktiviteten är lönsam och 

genomförbar. Prognosen skiljer sig inte från budget och därmed uppfyller inte planeringen 

budgetlös styrning fullt ut på butiksnivå i Ahlsell. Detta påvisar att det är svårt att planera en 

verksamhet helt och hållet utan budget så som CIMA (2007) påstår som presenterades i 

studiens problemdiskussion. Detta innebär för potentiella följeslagare till budgetlös styrning 

att det bör finnas en acceptans till att införa en grund i nya aktiviteter och projekt i form av en 

budgetliknande prognos att sedan kunna jämföra sig emot och förbättra sig från över tid.  

I IT-funktionen planeras aktiviteter genom att en kostnadsplan ställs upp samt vad aktiviteten 

förväntas generera för besparingar och nytta. Hänsyn tas till efterfrågan i organisationen, 

resurstillgänglighet och återbetalningstid av aktiviteten, det vill säga hur lång tid det tar innan 

investeringen i IT-systemet återbetalats i aktivitetens förväntade positiva utfall. Till skillnad 

från en traditionell kostnadsbudget planeras aktiviteterna efter efterfrågan och därmed inte 

efter hur mycket finansiella resurser som skulle tilldelats enheten i en budget. Kostnadsplanen 

bedöms efter hur mycket pengar företaget har tillgodo, inte vad som bestämts för IT-

funktionen i en budget för året. Eftersom enheten inte har ett resultatansvar anses det vara 

svårt att planera aktiviteter på ett annat sätt som är mindre likt budget. Att driva 

servicefunktioner som resultatenheter känns inte aktuellt utifrån den information som är 

inhämtad från Ahlsell. Servicefunktionen går ut på att utveckla IT-systemet som innebär 

kostnader utan några direkta intäkter. Dels uppfattas det vara svårt att minska kostnader för 

varje period då projekt är olika stora och kostar olika mycket varje gång. Och dels måste det 

ibland utföras projekt som inte genererar så mycket intäkter på grund av nya behov i 

organisationen. Exempelvis en utbyggning av IT-systemet vid nyanställning.  
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Samordning och kommunikation 

Huvudsakligen sker samordning av butikerna i Ahlsell genom att alla arbetar efter en 

gemensam strategi; att uppnå så högt resultat som möjligt. Detta till skillnad från 

budgetstyrning där samordning av enheter sker i budgetprocessen och dess planering vilket 

kräver diskussioner och mer tid i anspråk. En risk med att inte använda sig av budget för att 

samordna enheter enligt budgetteorin är att enhetschefer kan fatta beslut som endast gynnar 

sina avdelningar. Detta är ingen risk för Ahlsell då ledningen anser att butikerna inte behöver 

ta hänsyn till företaget som helhet då rankningssystemet syftar till att skapa ett 

tävlingsmoment för butikerna. Samordning i Ahlsell sker även genom att butikerna har ett 

kundfokus, vilket teorin anser att den gemensamma strategin möjliggör i budgetlösa företag. 

Ahlsell har endast ett IT-system. Systemet är en förutsättning för samordning och 

kommunikation i företaget. Systemet inkluderar all företagsinformation, vilket möjliggör för 

samtliga anställda att införskaffa information om alla butiker i samtliga länder och regioner. 

Genom att anställda i företaget har tillgång till samma information möjliggörs snabbtillgång 

till information, vilket underlättar för beslutsfattning. Genom IT-systemet kan även 

oförklarade händelser lösas, så som försäljningen har minskat för butiken då det kan visa sig 

att en kund har börjat köpa från en annan butik istället. Till skillnad från budgetstyrda företag 

använder Ahlsell verkliga och historiska siffror i IT-systemet till att jämföra mot aktuella och 

andra enheters siffror, medan det i budgetstyrda företag används siffror (utfallet) till 

jämförelse mot de budgeterade siffrorna. 

Kommunikation angående butikernas resultat sker främst genom IT-systemet. För att få 

detaljerad information och råd om vilka metoder som använts för att skapa resultatet i en 

annan butik har butikscheferna en personlig kontakt med varandra. Information om andra 

butiker ges även på regionmöten, vilket är en ytterligare kommunikationsväg mellan butiker.  

Butikschefer kommunicerar främst med försäljningschefen vid oklarheter, då 

försäljningscheferna har rätten till att fatta beslut för butikerna. Beslutfattningsprocessen går 

snabbare då butikscheferna inte behöver vänta på svar från ledningen. Information sker från 

chef till chef upp till ledningen om det behövs. Ledningen kontaktar endast butikerna när de 

upptäcker markanta avvikelser från förgående år. Butikscheferna kan i första hand genom IT-

systemet få tillgång till information som de behöver från ledningen, vilket innebär att direkt 

kontakt sällan sker. I budgetstyrda företag förmedlar ledningen sina förväntningar på 

enheterna genom budgeten. I Ahlsell möjliggör strategin om att uppnå ett så högt resultat som 
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möjligt för varje butik samt tillgång till kontinuerligt uppdaterad information snabbare 

utveckling av företaget.  

Det föreligger en brist i kommunikationen på Ahlsell då till exempel tillfrågade butikschefer 

har skilda uppfattningar om hur butiksanställda ska belönas och huruvida rankningssystemet 

fortfarande existerar. Därmed bör uppföljning av att information tilldelats butikscheferna 

följas upp i större grad. Belöningssystem för butiksanställda är en så pass stor förändring att 

det inte är tillräckligt att skriva om systemet på intranätet utan en dialog bör föras för att 

bekräfta att information gått hela vägen fram. Detta belyser författarna inte är något problem 

som uppstått på grund av att företaget skulle styra med eller utan budget, utan det är endast ett 

kommunikationsproblem som kan ske i alla företag. 

De anställda i IT-funktionen arbetar inte på samma geografiska plats så som i butikerna. 

Kommunikationen sker främst genom en samtalslänk. Samtalslänken möjliggör 

lättillgänglighet av information och kommunikation i funktionen. Det som kommuniceras och 

diskuteras inom funktionen är bland annat kostnadsplanen och aktiviteternas nytta. 

Det sker ingen direkt kommunikation mellan butikschefer och IT-funktionen, utan det sker 

genom förvaltningsråd. På så vis förmedlas butikschefernas åsikter till IT-funktionen som 

ligger till grund för planering, därmed är det viktigt att sådan information kommer fram. 

Kommunikation mellan IT-funktionen och ledningen sker genom möten som hålls i 

planeringsfasen av aktiviteter och projekt. Hur kommunikationen sker med IT-funktionen 

skiljer inte sig från budgetstyrning. 

Prestationsmätning 

När prestationer mäts i Ahlsell ser man först till totalresultatet och nyckeltalen för hela 

företaget som jämförs med tidigare år och konkurrenter. Om det skulle visa sig att en 

konkurrent blivit svagare i ett segment kan ledningen skapa en strategi som innebär en 

prioritering av det segmentet för nästa års planering för att stärka företagets position på 

marknaden. Sedan följs nyckeltalen och resultatet upp steg för steg ner till butiksnivå. Detta 

skiljer sig från traditionell budgetuppföljning genom att utfall inte jämförs med budgeterade 

intäkter och kostnader för perioden. Således sker uppföljningen på Ahlsell mer mot 

verkligheten, omvärlden och den egna utvecklingen, detta i enlighet med teorier kring 

budgetlös styrning och dess huvudsyfte. Ahlsells butiker kontrolleras noggrant av minst tre 

personer; butikschefen, försäljnings- eller regionchefen samt ekonomichefen. Kontrollen 
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innebär i hur stor utsträckning budgeten uppfyllts medan det i Ahlsell kontrolleras att 

butikerna utvecklas och genererar ett högt resultat. 

Rankningssystemet, som är en typ av benchmarking, används för att jämföra butikerna med 

varandra. Butikerna jämförs med butiker med liknande storlek och främst inom samma 

region.  För att studera vilka butiker som skapat avvikelse i Ahlsells totala resultat 

kontrollerar ledningen butikernas rankningsplats, “läge” och “riktning”, utvärderar nyckeltal 

genom en jämförelse med tidigare års prestationer samt i jämförelse med andra butikers 

utveckling. Genom att studera andra butikers nyckeltal i rankningssystemet har butikschefer 

möjlighet att lära sig av varandra och rådfråga hur en annan butik gått till väga och därmed 

möjliggöra förbättring av den egna butikens verksamhet. Benchmarking används även i 

budgetstyrda företag men ses där som ett kompletterande verktyg till budgetuppföljningen 

medan det är den primära uppföljningen i Ahlsell. 

Det viktigaste nyckeltalet är ROS-talet som mäter vinsten och är beroende av hur höga övriga 

nyckeltal är, så som omsättningshastighet, svinn och nollager. Nyckeltalen uppdateras 

kontinuerligt i IT-systemet för att samtliga anställda ska ha tillgång till aktuella siffror. 

Nyckeltalen för en butik kan även brytas ner till affärsområdesnivå och produktnivå. Teori om 

benchmarking förespråkar tävlingsmoment i företag för att öka motivation och prestation men 

varnar för att det finns en risk om den interna tävlingen sker i för stor utsträckning, att enheter 

inte är villiga att hjälpa varandra. Det anses inte föreligga en sådan risk i Ahlsell då 

uppfattningen är att butikscheferna är tillmötesgående och hjälper varandra med att till 

exempel köpa upp lager där efterfrågan är större och för att minska risk för nollager. 

Det finns dock ett undantag i prestationsmätningen. IT-funktionen och andra serviceenheter 

följs upp genom kostnadsuppföljning. Det som följs upp är enhetens totala kostnader, det vill 

säga inte lika detaljerat och för varje aktivitet likt en budgetuppföljning. Uppföljning av en 

IT-aktivitet eller ett projekt mäts genom användarnöjdhet till skillnad mot budgetstyrning där 

en aktivitet främst anses vara lyckad när utfallet är högre än de budgeterade värdena.  

Belöningar 

I Ahlsell belönas chefer efter sitt ansvarsområde, till exempel belönas regionchefen efter 

regionens resultat och ekonomichefen och ledningen för företagets resultat i stort. 

Ekonomichefens bonus baseras även på företagets kapitalbindning vilket han även har ansvar 

för och butikscheferna i Ahlsell belönas efter hur väl de uppnått de centrala 

omsättningsmålen. Detta till skillnad mot budget där belöningar baseras på skillnaden mellan 
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budget och utfall. Att målen är svårare att uppnå för mindre butiker som inte har samma 

förutsättningar går dock inte att undvika. Kritiker mot budgetstyrning påstår att varken 

budgeten eller belöningar är kopplade till strategin. I Ahlsell kopplas belöning till strategiska 

mål genom att visionen och den långsiktiga strategin är att vara kundens självklara val genom 

att hela tiden växa på marknaden i jämförelse med konkurrenter. Genom att ha ett fokus på 

resultat och utveckling av resultat över tid kopplas belöningar till Ahlsells strategi.  

Hur butiksanställda belönas i Ahlsell råder det skilda uppfattningar om. En av de tillfrågade 

butikscheferna anser att det finns ett nyligen tillsatt bonussystem även för de golvanställda. 

Eftersom bonussystemet är så pass nytt anses det inte vara tillräckligt kommunicerat till alla 

butiker eller inte uppmärksammats av dem själva i IT-systemet. En annan butikschef anser att 

det finns en möjlighet att belöna butiksanställda finansiellt genom att det finns en pott med 

pengar att dela ut efter minsta krav på lönehöjning varje år. Annars belönas inte 

butiksanställda finansiellt utöver lönen, belöning sker främst genom förmåner så som 

personalrabatter samt kontinuerlig beröm och feedback. 

De anställda i IT-funktionen, inklusive IT-chefen, tilldelas inga bonusar. Detta för att de inte 

har något resultatansvar eller måltal att uppnå, vilket gör det svårt att bedöma måluppfyllelser 

och därmed belöna därefter. Belöning för IT-chefen och övriga anställda i funktionen är att 

tillfredsställa IT-systemets användare, vilket är ett erkännande av deras prestation. Likt 

butiksanställda erbjuds de även personalrabatter och andra förmåner.  

Motivation 

Ledningen motiverar de anställda i nivåerna under sig genom att låta de ansvara för butikerna, 

ge dem friheten till att planera, styra samt sätta mål för verksamheten, vilket även teorierna 

uppger att budgetlösa företag bör göra och som leder till ökad frihet samt motivation. Dock 

finns det begränsningar som påverkar butikschefernas planeringsarbete då ledningen i Ahlsell 

fattar beslut som påverkar butikschefernas planeringsarbete. Dessutom måste butikscheferna 

få ett godkännande av försäljningscheferna för att få genomföra aktiviteter. Fullständig frihet 

kan leda till missbrukning av verksamhetens finansiella resurser och aktiviteter som inte leder 

till ökat resultat. Därmed tolkas det att butikscheferna i Ahlsell får den frihet som är möjlig i 

sitt planeringsarbete.  

Benchmarking är även en metod som används i Ahlsell för att skapa motivation hos anställda. 

Rankningen skapar ett tävlingsmoment för butikscheferna och syftar till att generera höga 

resultat. Vid låg rankning och negativ ekonomisk utveckling under en längre period kan 
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butikscheferna bytas ut, vilket även är ett sätt att motivera butikscheferna att prestera bättre. 

Rankningssystemet ger även butikscheferna bekräftelse på förbättrad prestation, vilket även 

skapar motivation. Att butikschefen i Jönköping inte hade någon kännedom om 

rankningssystemet påvisade bristande kommunikation i företaget. Butikschefen gjorde egna 

rankningslistor, vilket påvisar att anställda blir motiverade av att jämföra sig med andra. 

De tillfrågade butikscheferna samt IT-chefen motiveras inte främst av den finansiella bonusen 

utan det som motiverar dem är bekräftelse på att det genomfört en bra prestation, vilket är 

syftet med belöningar i budgetlösa företag enligt teorier. 

Butikscheferna och IT-chefen motiverar sina butiksanställda bland annat genom att delge 

butikens resultat, beröm vid bra prestationer, coachning och delegering av ansvar. Varje 

butiksanställd har ansvar för ett utav de olika affärsområdena i butiken, vilket enligt teori om 

budgetlös styrning skapar motivation. För att säkerställa att informationen om butikens 

resultat nås ut till butiksanställda tar butikscheferna upp butikens resultat och ställning på 

personalmötena.  

6.1 Slutord och förslag på vidare forskning 

Syftet med studien var att kartlägga hur Ahlsell arbetar med planering, samordning, 

kommunikation, prestationsmätning, belöning och motivation utan budget på olika nivåer i 

organisationen. Ovan har en detaljerad beskrivning givits om hur styrning utan budget sker i 

hela organisationen efter implementeringen i Ahlsell, vilket syftar till att ge en förståelse för 

den praktiska innebörden som saknats i teorier kring budgetlös styrning. Studien påvisade att 

Ahlsell styr sin verksamhet utan budget i samtliga aktiviteter som budgeten täcker utifrån vad 

de mest omtalade forskarna kring ämnet, Hope & Fraser och Wallander, förespråkar för 

styrmetoden i sina teorier. Endast ett undantag har funnits, i planering av aktiviteter på 

butiksnivå, där en kostnadsprognos används när stora och helt nya projekt eller aktiviteter ska 

genomföras. Således bekräftas delvis det CIMA (2007) påstår är ett problem med budgetlös 

styrning, att det saknas ett ramverk för planering. Författarna har inte haft möjlighet till att 

studera denna kostnadsprognos och därmed inte kunnat analysera i hur stor utsträckning den 

liknar en budget. Detta är något som kan studeras vidare och undersökas hur denna 

planeringsprocess kan utvecklas för att uppnå budgetlös styrning. För framtida forskning kan 

även ytterligare serviceenheter studeras för att kunna analysera om det förekommer skillnader 
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i aktiviteterna. Styrs samtliga serviceenheter på samma vis? Hur stor betydelse har egentligen 

styrningen av serviceenheterna för den budgetlösa styrningen?  

För att kunna generalisera en praktisk innebörd av budgetlös styrning bör fler studier likt 

denna genomföras på andra företag. Förslagsvis bör organisationer som är verksamma i flera 

länder undersökas med anledning av att studera den internationella aspekten i samordning och 

även juridiska och kulturskillnader. När flera liknande studier genomförts skulle det även vara 

möjligt att fastställa om det är möjligt för alla typer av företag att styras helt utan budget eller 

inte. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1, Intervjuguide 

Intervju med finansdirektören Gunnar Haglund 

Syftet med den här studien är att undersöka hur företag arbetar med styrning utan budget på 

olika nivåer i organisationer. Den här intervjun är frivillig och ni har därmed friheten till att 

avbryta intervjun när ni vill. Anser ni att någon fråga är otydlig, så tveka inte på att fråga. För 

att försäkra oss om att få med all väsentlig information från intervjun och minska risken för 

feltolkning av anteckningar, undrar vi även om det går bra att spela in intervjun? Det 

inspelade materialet kommer att raderas efter uppsatsens publicering. 

Allmänt 

- Hur länge har du arbetat på positionen du arbetar på idag respektive i företaget? 

– När implementerades budgetlös styrning i Ahlsell? 

– Har du arbetat i Ahlsell innan budgetlös styrning implementerades eller i ett annat företag 

som använt sig av budget? 

– Vad är dina främsta arbetsuppgifter/ansvar? 

– Hur ser organisationsstrukturen ut i företaget? (Chefsnivåer?) 

Budgetlös styrning: 

– Ge er definition av budgetlös styrning. 

– Har du varit med i styrningsförändringen? 

– Hur sker styrning utan budget i er organisation? Från koncernledning till lokala kontor? 

– Vad används istället? 

– Hur skiljer sig ert styrningssystem från styrning med budget? 

– Kvarstår några former av budget? 

– Hur uppnår ert system; planering, samordning, ansvarsstyrning, motivation på samtliga 

nivåer i organisationen? 

– Inom vilket tidsperspektiv arbetar ni med planering? Hur långsiktiga planer har Ahlsell? 

Fördelning av finansiella medel 
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– Hur sker fördelning av finansiella medel till de olika enheterna? 

– Har butikscheferna/lokalt ansvariga en viss summa pengar att röra sig på? 

Mål 

– Hur utformas mål för organisationen i stort och hur bryts koncernens mål ner till mål för 

varje land? 

– Hur utformas mål för lokala butiker och hur vet dem vad de ska jobba efter om de inte har 

en speciell budget/ mängd pengar att röra sig på? 

– Hur följs dessa mål upp? Både inom Sverige, andra länder, mellan länder och koncernen i 

stort. 

Kommunikation 

– Hur sker kommunikation mellan enheter i Sverige och inom Ahlsellkoncernen? 

Information, feedback etc. 

– Hur förmedlas företagets målsättning till samtliga nivåer inom Sverige? Samt från 

koncernledning till Ahlsell i olika länder? Kanske kommunikation mellan länder? 

Motivation 

– Hur får ni anställda att se till helheten i verksamheten? 

– Hur motiveras anställda att arbeta för organisationens mål/resultat? 

– Hur hålls anställda (både på ”golvet”, chefer på olika nivåer samt koncernledning) 

motiverade? 

– Motiveras anställda olika i olika länder? Om ja, varför tror ni det är så? 

Prestationsmätning/ Uppföljning 

– Hur sker prestationsmätning på samtliga nivåer? 

– Hur vet ni att bra prestationer genomförts? 

– Hur följer ni upp periodens utfall för organisationen i stort? Ahlsell Sverige? 

Ahlsellkoncernen?  

– Vad jämförs lokala kontors utfall med? 

Belöningssystem 

– Vad grundas ert belöningssystem på? Hur skiljer det sig från om ni använt budget? 
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– Grundas belöning olika mellan nivåer/befattningar i företaget och koncernen? 

– Skiljer sig belöningssystemet åt mellan länder? 

– Använder ni både finansiella och icke-finansiella belöningar? I sådant fall, när används 

respektive belöning? 

Eventuella problem 

– Anser ni att det uppstått några problem genom att välja bort budget? 

– Anser ni att något saknas i ert system? 

 

Intervju med ekonomichefen Erik Andersson 

Syftet med den här studien är att undersöka hur företag arbetar med styrning utan budget på 

olika nivåer i organisationer. Den här intervjun är frivillig och ni har därmed friheten till att 

avbryta intervjun när ni vill. Anser ni att någon fråga är otydlig, så tveka inte på att fråga. För 

att försäkra oss om att få med all väsentlig information från intervjun och minska risken för 

feltolkning av anteckningar, undrar vi även om det går bra att spela in intervjun? Det 

inspelade materialet kommer att raderas efter uppsatsens publicering.  

Allmänt 

– Hur länge har du arbetat på positionen du arbetar på idag, respektive i företaget? 

– Vad är dina främsta arbetsuppgifter/ansvar? 

– Har du arbetat i Ahlsell innan budgetlös styrning implementerades? Eller på samma position 

i ett annat företag som använt sig av budget? 

– Om ja, hur påverkade det ditt arbete? Fick du andra arbetsuppgifter? Mer/mindre ansvar? 

Planering 

– Vad för sorts planering sköter du och ska den godkännas av ledningen?  

– Inom vilket tidsperspektiv arbetar ni med planering? Hur långsiktiga planer har Ahlsell? 

– Från vår intervju med Gunnar Haglund fick vi reda på att resultatenheterna sköter sin egen 

planering. Granskar ni resultatenheternas planering på något vis? 

Samordning & kommunikation 
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– Hur sker kommunikationen med resultatenheterna? Är det endast via IT-systemet? eller har 

ni möten eller regelbundna avstämningar osv?  

– Sker kommunikation till resultatenheterna genom regionalchefer? 

– Har kommunikationen mellan två specifika parter i organisationen ökat efter avskaffningen 

av budgeten? 

– Mellan vilka parter anser du är viktigast att kommunikation sker regelbundet för att 

decentraliseringen ska fungera i organisationen. 

Kalkylmässig ränta 

– Varför måste enheterna betala en kalkylmässig ränta? 

– Vem betalar den till vem? Hur ofta/när? 

– Hur högt och varför högt?  

– Varför just den procentandelen? 

Nyckeltal 

- Hur används dem? / Vilka inom företaget följer upp dessa? 

– Vilka är viktigast? 

– Vad baseras dem på? Hur räknas de ut? 

– Finns någon standard för vad nyckeltalen bör ligga på? 

– Vad händer om ni tycker något/några nyckeltal avviker? 

– Endast för “helheten” eller för resultatenheter också? Används det i benchmarking? 

Belöningssystem 

- Hur belönas ekonomichefen? Vad grundas din bonus på? Motiverar den dig? 

– Vad baseras bonusen till övriga chefer på? Vem bestämmer beloppet? Procent? Samma 

underlag för enhetschefer och segmentchefer?  

– Finns någon risk att en chef inte får bonus? 

Resultatenheter 

– Är det butikerna som rankas (90 st i Sverige) eller de 250 resultatenheterna? Jämförs varje 

segment mot ett annat i en annan butik?  

– Lämnar ni över all kontroll över resultatenheter till enhetscheferna? Någon annan kontroll 

än ranking? 
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– När det går dåligt för en resultatenhet, varnas enhetschefen någon gång innan han blir 

utbytt? Under hur lång tid får enheten lov att “gå dåligt”? 

– Hur ofta jämförs resultat med andra länder i Ahlsell? 

Konjunktur 

- Vilka sitter med och gör prognosen?  

– Hur ofta mäter ni prognoser? 

Eventuella problem 

– Anser ni att det uppstått några problem genom att välja bort budget? 

– Anser ni att något saknas i ert system? 

Uppsatsen kommer i juni att publiceras på DiVA, en databas för uppsatser, därmed undrar vi 

om ert namn samt position får användas i uppsatsen? 

 

Intervju IT-ansvarig Kenneth Larsson 

Syftet med den här studien är att undersöka hur företag arbetar med styrning utan budget på 

olika nivåer i organisationer. Den här intervjun är frivillig och ni har därmed friheten till att 

avbryta intervjun när ni vill. Anser ni att någon fråga är otydlig, så tveka inte på att fråga. För 

att försäkra oss om att få med all väsentlig information från intervjun och minska risken för 

feltolkning av anteckningar, undrar vi även om det går bra att spela in intervjun? Det 

inspelade materialet kommer att raderas efter uppsatsens publicering. 

Allmänt 

- Hur många personer arbetar i IT-funktionen?  

– Vad är dina främsta arbetsuppgifter? Ansvar? 

– Är funktionen en resultatenhet? Kostnadsenhet? 

– Vem har du över- respektive under dig i organisationen?  

Planering 

- Hur planeras funktionen?  

– Vilka är delaktiga i planeringen? 

– Vilka faktorer måste tas hänsyn till? krav att uppfylla? Påverkan från ledningen eller annan 

enhet? 
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Samordning & Kommunikation 

- Hur sker kommunikation till företagets enheter, butiker? 

– Hur sker kommunikation med ledningen? 

– Vad kommuniceras? 

Prestationsmätning 

– Sker uppföljning av funktionens resultat eller kostnader för en period? 

– Vad följs upp? 

– Hur mäts prestationer?  

Motivation & belöning 

– Hur belönas dina/funktionens prestationer? Finansiellt/icke-finansiellt? 

– Vad motiveras du av?  

– Om det arbetar fler i funktionen, hur motiveras och belönas dem? 

Uppsatsen kommer i juni att publiceras på DiVA, en databas för uppsatser, därmed undrar vi 

om ert namn samt position får användas i uppsatsen? 

 

Intervju med butikschefer 

Syftet med den här studien är att undersöka hur företag arbetar med styrning utan budget på 

olika nivåer i organisationer. Den här intervjun är frivillig och ni har därmed friheten till att 

avbryta intervjun när ni vill. Anser ni att någon fråga är otydlig, så tveka inte på att fråga. För 

att försäkra oss om att få med all väsentlig information från intervjun och minska risken för 

feltolkning av anteckningar, undrar vi även om det går bra att spela in intervjun? Det 

inspelade materialet kommer att raderas efter uppsatsens publicering.  

Allmänt 

– Hur länge har du arbetat på positionen du arbetar på idag, respektive i företaget? 

– Vad är dina främsta arbetsuppgifter/ansvar? 

– Har du arbetat i Ahlsell innan budgetlös styrning implementerades? Eller på samma position 

i ett annat företag som använt sig av budget? 

– Om ja, hur påverkade det ditt arbete? Fick du andra arbetsuppgifter? Mer/mindre ansvar? 
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– Hur är er butik uppbyggd med personal? Hur många resultatenheter har er butik? Hur 

många arbetar per resultatenhet? 

Planering 

– Är det något segment ni prioriterar framför ett annat? 

– Hur planerar du aktiviteter för butiken, dvs. istället för budget? 

– Vilka faktorer tas hänsyn till vid planering? 

– Hur långsiktiga är planerna? 

– Har det någon gång hänt att ledningen fattat beslut som påverkat er planering? Om ja, ge 

gärna exempel. 

– Hur mycket har resultatenheterna/segmenten att säga till om i planeringen? Hur delaktiga är 

dem? 

– Förutspår ni konjunkturer på något sätt eller får ni ta del av information om detta från 

ledningen? 

Samordning & kommunikation 

– Hur ofta används IT-systemet? Någon del som används mindre än någon annan? Någon 

som används mer frekvent? 

– Anser du att IT-systemet tillhandahåller all information som behövs för att sköta planering 

och styrning av enheten? 

– Hur mycket information finns tillgänglig angående andra resultatenheter och deras arbete? 

Används sådan information vid till exempel planering av den egna enheten för att utvecklas? 

– Hur fungerar kommunikationen mellan er och ledningen? Anser ni att den nuvarande 

kommunikation fungerar? Om inte, önskar ni att ni kunde få kontakt med ledningen lättare 

eller mer regelbundet? 

– Hur mycket kontakt sker med regionalchef? Vad kommuniceras då? Har regionalchefen 

något sorts ansvar över det du gör? 

– Hur samordnas resultatenheterna i er butik? Sker någon form av samarbete? Sker 

samarbeten mellan segment i olika butiker? Till exempel om VVS i er butik samarbetar med 

VVS i någon annan butik. 
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– Hur sker kommunikationen mellan dig och resultatenheterna? Hur ofta sker den? Vad 

handlar den om; för att stämma av eller diskuteras även strategiska frågor? 

Belöningssystem & motivation 

- Hur belönas anställda i enheterna? Icke-finansiellt eller förmåner utöver grundlön? 

– Chefer bonuslön, hur mycket bonus? Vad baseras den på? Hur mycket motiverar den dig? 

– Anser ni att rankningssystemet motiverar er positivt? 

– Hur motiverar du de anställda i enheten? 

Uppföljning/ prestationsmätning 

– Hur ofta checkar ni av rankningen? Jämför ni med enheter i andra länder? 

– Hur ligger ni till i nuläget och under de senaste åren? I läge och riktning?  

– Hur ofta mäts nyckeltal?  

– Är något nyckeltal viktigare än något annat? Om ja, varför är det så? 

Eventuella problem 

– Anser ni att det uppstått några problem genom att välja bort budget? 

– Anser ni att något saknas i ert system? 

Uppsatsen kommer i juni att publiceras på DiVA, en databas för uppsatser, därmed undrar vi 

om ert namn samt position får användas i uppsatsen? 
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8.2 Bilaga 2, Definition och beskrivning av nyckeltal 

Return on sales (ROS) 

Oavsett om ett företag tillverkar produkter eller tjänster har det både intäkter och kostnader 

för att bedriva sin verksamhet. Därför är det intressant att mäta nyckeltalet ROS. För att 

beräkna nyckeltalet används endast värden från resultaträkningen (BAS, 2013). Formeln för 

ROS är: 

Nettoresultat (resultat efter finansiella poster) / Nettoomsättning 

ROS visar hur mycket som finns kvar av omsättningen efter att alla kostnader har dragits bort. 

Annorlunda uttryckt, hur många kronor överskott företaget får för varje omsatt hundralapp när 

alla kostnader har betalats.  Nyckeltalet visar hur effektivt företaget har skapat överskott 

genom att utnyttja omsättningen (BAS, 2013). 

Om ett företag exempelvis har ett nettoresultat på 204 MKR och en nettoomsättning på 9 108 

MKR blir ROS 2,2 procent (204/9108). Detta innebär att företaget endast får 2,2 kronor som 

överskott från varje hundralapp i omsättning. Vid låg nivå riskerar företaget stora förluster 

och ett instabilt resultat. Nivån på vad som räknas som lågt varierar beroende på typ av 

verksamhet (BAS, 2013). 

Bruttovinstmarginal 

Bruttovinstprocent, även kallad för bruttovinstmarginal, visar överskottet på 

varuförsäljningen. Nyckeltalet beskriver hur många kronor som kvarstår av varje hundralapp i 

nettoomsättning för att täcka bland annat rörelsekostnader och finansieringskostnader. Den 

visar även om företaget får en acceptabel vinst med hänsyn till kapitalbehov och 

riskexponering. Har företagen olika varugrupper mäter verksamheten på total nivå och i de 

olika varugrupperna, då det finns bakomliggande strategier i sortimenten. Exempelvis kan 

huvudprodukten på företaget vara dyrare så att de kan sälja reservdelarna till ett lägre pris. För 

att beräkna bruttovinstprocenten används endast värden från resultaträkningen (BAS, 2013). 

Formeln för bruttovinstprocent: 

(Nettoomsättning-varukostnader) / Nettoomsättning 

Analysering av bruttovinstprocenten sker mot prislistan med anledning av att se om företaget 

håller uppsatta priser eller har rabatter som gör att verksamheten inte uppnår sin budget. En 

jämförelse med andra företag i branschen sker även för att se om företagets marginaler är 

marknadsmässiga (BAS, 2013). 
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Net workingcapital i procent av nettoomsättning 

Net workingcapital (NWC) (rörelsekapital) är kapital som binds i omsättningstillgångar så 

som varulager och kundfordringar och som inte täcks av kortfristiga skulder (Karlsson, 1995). 

Företag behöver rörelsekapital för att hantera tidsförskjutningen mellan in- och utbildningar 

(BAS, 2013). Formeln för omsättningstillgångar är: 

Varulager + Pågående arbeten + Kundfordringar + Övriga kortfristiga fordringar 

+ Kassa och bank + Kortfristiga placeringar  

När nyckeltalet rörelsekapital sätts i relation till nettoomsättning visas hur stor del av 

nettoomsättningen som binds i rörelsekapital. Vid beräkning dras de kortfristiga skulderna av 

och då visar talet hur många kronor av varje omsatt hundralapp som netto binds i 

rörelsekapital och som behövs finansieras med eget kapital eller långfristiga skulder. 

Vanligtvis utgör det enskilda företagets rörelsekapital en förhållandevis stabil del av 

nettoomsättningen över tiden. Därmed kan företaget utifrån den aktuella nivån på nyckeltalet 

budgetera kapitalbehovet för de olika omsättningsnivåerna, vilket anses vara den viktigaste 

användningen av nyckeltalet. Planerar företaget en expansion är en beräkning av NWC viktig 

(BAS, 2013). Formeln för NWC är: 

((Omsättningstillgångar-kortfristiga skulder) / nettoomsättning) * 100 

Genom att multiplicera rörelsekapitalet med den förväntade nettoomsättningsökningen visar 

resultatet behovet av nytt rörelsekapital och vilka krav den nya finanseringen kräver. Det 

finns inga kriterier på vad som anses vara generellt “normalt” rörelsekapital för alla företag. 

Rörelsekapital i relation till nettoomsättning skiljer sig åt beroende på vilken typ av bransch 

(BAS, 2013). 

Kredittid 

Nyckeltalet kredittid beräknar det genomsnittliga antalet dagar det är mellan fakturerings- och 

betalningstillfället. Säsongsvariationer och bokslutstidpunkten kan påverka nyckeltalet. Den 

lämnade kredittiden till kunder beräknas på följande vis: 

(Kundfordringar * 365 dagar) / fakturerad omsättning inklusive moms 

Har företag en för hög kredittid påverkar det företagets likviditet, ränteintäkter eller 

räntekostnader negativt. Företaget riskerar även att förlora sina kunder (Hogia, 2009) 

(webbsida). 
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Lagrets omsättningshastighet 

För att beräkna lagrets genomsnittsstorlek utgår företag från uppgifter om den genomsnittliga 

lageromsättningshastigheten för de olika produktgrupperna eller sortiment. Lagrets 

omsättningshastighet beräknas genom att dividera omsättningen med genomsnittslagret 

(Gunnar Björksten, 1993). 

Leveransmix 

I normalfallet flödar material nedströms i försörjningskedja, det vill säga från 

leverantörsföretaget till kundföretaget. Flödet startar med att leverantören framställer 

produkter eller plockar färdiga produkter ur lagret. Processen avslutas när kunden har 

produkterna i sitt lager och kan transportera vidare produkterna till sina kunder eller när de 

kan använda produkterna till sin egen produktion. Utseendet av flödet varierar från företag till 

företag. Hur flödet ser ut beror dels på vem, leverantören eller tredjeparts logistikföretag, som 

ansvarar för aktiviteterna som krävs för att åstadkomma flödet och dels på vilken grad flödet 

motsvarar kundens direkta behov. Ur dessa synpunkter talar man om olika leveransmönster. 

Leveransmönstret ingår i företagets försörjningsstruktur samt försörjningsstrategi (Mattsson, 

2012). Tre leveransmönster som Mattsson (2012) tar upp är leverans via logistikcenter, 

leveransstyrt lager samt direktleverans till kund. 

Centrallager/ leverans via logistikcenter 

En tredjepartslogistiker kan användas för att säkerställa att kompletta ordrar kan levereras 

direkt in i produktionen på ett företag. Denna part ansvarar för lagerunderhållning, plockning 

och leverans av de produkter som krävs för att producera kundföretagets produkter (Mattson, 

1992). 

Idén med centralisering av distribution är att nå stora marknader från ett fåtal centraliserade 

geografiska lägen där det används färre transporter (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 2004). 

Utveckling av data- och informationssystem har påverkat centralisering av lager starkt, då 

utvecklingen har medfört förutsättningen att en lika hög leveransservice kan ges trots ökad 

geografisk avstånd. Centrallager medför kostnadsfördelar då företag köper in större 

kvantiteter och kvalitén på kundservice ökar då leveranssäkerheten blir högre (Stock & 

Lambert, 2001). 

Enligt Abrahamsson (1992) är utgångspunkten med centrallager att leveranser ska gå direkt 

från centrallagret till kunden istället för att leveransen ska passera flera lagerpunkter på vägen. 

Abrahamsson (1992) har tagit fram fördelar med att ha centrallager istället för 
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decentraliserade lagerpunkter. Fördelarna med detta leveransmönster delade Abrahamsson 

(1992) upp i två kategorier: ekonomiska och logistiska. 

 

Ekonomiska effekter: 

 Minskade personal-, lager- och administrationskostnader. 

 Kraftig minskning av kapitalbindning. 

 Transportkostnaderna är konstanta. 

 Det fysiska flödet och försäljningsflödet är separata.  

 Det fysiska flödet styrs och kontrolleras centralt. 

 Snabbare ut- och infasning av produkter. 

Logistiskt mervärde: 

 Kortare och säkrare ledtider för samtliga marknader. 

 Ordrar som levereras i tid till kunden ökar hastigt.  

 Möjlighet till skräddarsydda distributionslösningar för enskilda kunder. 

 Potential till marknadsföringsinsatser till en längre kostnad. 

 Säkrare och snabbare leveransbesked till kunderna (Abrahamsson, 1992). 

Abrahamsson (1992) tar även upp svagheter med centrallager och argument för att ha flera 

lagerpunkter. Argument till att ha flera lokala lager: 

 Det kan vara brist på lämpliga transportmöjligheter för att möta den avsedda 

servicegraden, därmed är det passande att ha ett lokalt lager. 

 Ett lokalt lager kan vara en lösning på ökade transportkostnader på grund av att kunder 

köper små kvantiteter mer frekvent. 

 Vid svårigheter med att förutse efterfrågan eller krav på korta ledtider kan lokala lager 

snabbt svara på kundens behov.  

 När transportkostnaden är högre i förhållande till produktens värde (Abrahamsson, 

1992). 

Leveransstyrt lager 

Leveransstyrt lager är ett lagermönster som innebär att kunden själv plockar artiklar från 

lagret som leverantören styr. Lagret administreras fysiskt av kunden (Mattsson, 2012).  

Direktleverans till kund 
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Lagermönstret “direktleverans till kund” innebär att artiklar levereras direkt från leverantör 

till kundföretaget. För att kunna tillämpa detta leveransmönster är det en förutsättning att 

leverantören kan leverera den kvantitet som motsvarar exakt kundföretagets kund beställning 

(Mattsson, 2012). 

8.3 Bilaga 3, Företagsfakta 
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Källa: Utbildningsmaterial, Ahlsell 2013. 



Planering Ledningsnivå Central funktion Butiksnivå 

Haglund, 

Finansdirektör 

koncern 

Andersson, 

Ekonomichef 

Larsson,  

IT-chef 

Arvén, 

Butikschef, Växjö 

Andreasson, 

Butikschef, Göteborg 

Eckervad, 

Butikschef, Jönköping 

Vad planeras  Planerar 

prioritering av 

affärsområde 

generellt.  

 Måltal för 

nyckeltal 

 Planerar bokslut, 

resultatuppföljning 

och aktiviteter. 

 Påverkar sällan 

butikernas 

planering. 

 Konjunkturplaneri

ng tillsammans 

med ledningen. 

 Aktiviteter och 

projekt för IT-

systemet. 

 Verksamhetsplan (jan-dec) för butiken som innehåller måltal för nyckeltal.  Krav 

på att uppnå så högt resultat som möjligt. 

 ROS är det viktigaste nyckeltalet att planera och uppnå. 

 Omsättning 

 Aktiviteter 

  Tidigare: 

Start/bygge av ny 

butik. 

 Framöver: Uppnå 

måltal och högre 

resultat. 

 Respektive 

affärsområde 

 Kundfokus. 

 

 

 

Hur planering sker   Planeringsmöten med 

företagets olika nivåer. 
 Kostnadsplan 

 Med fsg-, inköp- 

&logistikorg. 

 Med 

ledningsgrupp för 

funktionen. 

 Med försäljningschef (siffermässigt). 

 Med anställda i butiken (hur uppnå uppsatta mål) 

 Kostnadsplan för aktiviteter. 

Hänsynstagande  Uppnå så högt resultat som möjligt. 

 Omvärld 

 Konkurrenter 

 Efterfrågan 

 Tillgång till 

resurser. 

 Accept av 

ledningen. 

 Återbet.tid. 

 Uppnå så högt resultat som möjligt. 

 Tidigare års resultat 

 Position i rankning 

 Affärsområden: Ledningens beslut om prioritering, efterfrågan i området, kunder, 

prioriterar affärsområde med lågt resultat för att kunna öka det, branschnyheter. 

 Ledningens konjunkturprognos.  

Anställdas 

delaktighet 

   Stor delaktighet 

av olika 

Önskar mer 

delaktighet från 

Involverar sina anställda. 

8.4 Bilaga 4, Sammanställning av empiri 
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avdelningar i 

organisationen. 

anställda. 

Tidsperspektiv Främst 1 

år.Övergripande för 3 

år framåt. 

1 år.  Olika för varje 

aktivitet och 

projekt. 

1 år. Presenterar även 

mål för 3-5 år till 

region.  

1 år 

 

Svårigheter    
 Ekonomichef anser att det finns en avsaknad av budget på lägre nivåer på grund av 

kontrollbehov till viss del vid projekt.  

 Tillfrågade butikschefer upplever inga problem att inte använda sig av budget. 

  Anser att för lite tid finns 

till planering av 

aktiviteter. 
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Samordning & 

kommunikation 

Ledningsnivå Centralfunktion Butiksnivå 

Haglund, 

Finansdirektör 

Andersson, 

Ekonomichef 

Kenneth, 

IT-chef 

Arvén, 

Butikschef, Växjö 

Andreasson, 

Butikschef, 

Göteborg 

Eckervad, 

Butikschef, 

Jönköping 

Använder IT-systemet till 

att:  
 Uppföljning: Följer upp resultat och 

försäljning för land, region och lokala 

butiker i koncernen.  

  Planering och uppföljning: studerar statistik om den egna och 

andra butikers resultat och försäljning. 

Informationstillgänglighet 

i IT-systemet 

   Samma information om samtliga butiker i Sverige. 

 Innehåller den information som krävs och efterfrågas.  

Kommunikation mellan 

lokala butiker 

  Inget uttalat samarbete mellan ansvariga för affärsområden mellan 

butiker. Men rådfrågar vid oklarheter kring inköp och sortiment. 

Butiken har nyligen 

öppnat, därmed har ingen 

kommunikation/samarbete 

skett än. 

Rådfrågar andra 

butikschefer i 

Göteborg om 

kunder och 

sortiment. 

 

Samordning & 

kommunikation i de 

lokala butikerna 

Kommunikation inom IT-

funktion. 

  

 Samtalslänk. 

Samordning: Varje enskild anställd har ansvar för ett visst 

affärsområde i butikerna. Men de har samma arbetsuppgifter så som 

kassaarbete, uppackning, inventering av alla varor. 

Daglig kommunikation Kommuni. sker 

genom veckomejl, 

personliga mejl, 

telefon. 

Kommunikation mellan 

butikschefer och 

försäljnings- & 

regionchefer. 

Kommunikation mellan 

IT-funktion och 

butikschefer. 

  Ingen direkt 

kommunikation. 

Sker genom 

förvaltningsråd. 

Kontaktar fsg-chef vid 

frågor angående 

kostnader, bygge & 

aktiviteter. 

Kontaktaarfsg-chef 

vid oklarheter. 

Kontaktade 

regionchefen varje 

vecka ang. 

godkännande av 

aktiviteter och 

dubbelcheck av 

ekonomi & personal 
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Kommunikation mellan 

butikschef och ledning. 

Kommunikation mellan 

IT-funktion och ledning. 

Kommunicerar via 

IT-systemet. 

Årliga möten med 

regioner som sedan 

kommunicerar 

lokalt.  

 Genom 

styrelsemöte ca 

6ggr per år. 

 Ingen direkt kommunikation med ledningen. Sker genom nivåerna 

mellan. 

 Stor del av information som efterfrågas av ledningen finns 

tillgängligt i IT-systemet. 
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Uppföljning/ 

prestationsmätning 

Ledningsnivå Centralfunktion Butiksnivå 

Haglund, 

Finansdirektör 

Andersson, 

Ekonomichef 

Kenneth, 

IT-chef 

Arvén, 

Butikschef, Växjö 

Andreasson, 

Butikschef, 

Göteborg 

Eckervad, 

Butikschef, 

Jönköping 

Kontroll  Butiks-, fsg-, regions- 

&  ekonomichef 

kontrollerar butikernas 

prestationer. 

 Ledning följer 

upp kvartalsvis. 

 Finansdirektör 

månadsvis. 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal (Gäller ej IT-

funktion) 

 Mäter prestationer för verksamheten i stort och för respektive butik. 

 ROS-talet är det viktigaste nyckeltalet att följa upp. 

 Följs upp varje månad med mål att hela tiden förbättras. 

Benchmarking 
 Rankningssystemet: Jämförelse av länder 

butiker gällande läge och riktning. 

 Är ett tävlingsmoment. 

 Jämför i förhållande till historiska utfall 

med mål att hela tiden förbättras.  

 Jämför Ahlsell i stort med konkurrenters 

prestationer.  

 Ingen 

benchmarking 

inom funktionen. 

 Extern mot 

konkurrenters IT-

system. 

 Jämför försäljning, nyckeltal och resultat med liknande butiker i 

landet och distriktet.  

 Jämför i förhållande till historiska utfall med mål att hela tiden 

förbättras. 

Syfte  Motivera anställda att generera så högt 

resultat som möjligt.  

 Främja lärande av varandra mellan butiker 

och anställda.  

 Hitta svaga enheter och vidta åtgärder. 

 
 Följa upp måluppfyllelse.  

 Generera så högt resultat som möjligt i jämförelse med andra 

butiker och tidigare år.  

 

 Krävs djup förståelse hos företagsledningen för 

hela organisationen och vad enheterna gör. 

  

 

Vad motiveras IT-funktionen 

av istället? 

 
 Jobba med det 

man tycker är 

roligt. 

 Bidra till att 

Ahlsell går bra. 
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 Ansvar & frihet. 

 Nöjda användare 

av IT-systemet.  

Motivation Ledningsnivå Centralfunktion Butiksnivå 

Haglund, 

Finansdirektör 

Andersson, 

Ekonomichef 

Kenneth, 

IT-chef 

Arvén, 

Butikschef, Växjö 

Andreasson, 

Butikschef, 

Göteborg 

Eckervad, 

Butikschef, 

Jönköping 

Hur ledningen motiverar 

butikscheferna. 
 Rankningssystemet 

 Ansvar 

 Sätta upp egna mål 

 Bonus 

  

 

 

 

 

 

Vad man motiveras av.   Delvis bonus 
  Rankningssystemet 

 Eget ansvar 

 Delvis bonus 

Hur motiveras personal i 

butiken? 
 Vara med i 

målsättningen. 

 Utvecklingsplan 

   Informerar om 

butikens och 

affärsområdenas 

resultat. 

 Feedback på 

prestation. 

 Ger feedback. 

 Bjuder på fika 

och fest. 

 Coaching. 

 Delger ansvar. 

 Ger feedback 
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Belöning Ledningsnivå Centralfunktion Butiksnivå 

Haglund, 

Finansdirektör 

Andersson, 

Ekonomichef 

Kenneth, 

IT-chef 

Arvén, 

Butikschef, Växjö 

Andreasson, 

Butikschef, 

Göteborg 

Eckervad, 

Butikschef, 

Jönköping 

Vad belöningen 

baseras på. 

Bonus baserat på 

företagets totala 

resultat. 

Bonus baserat på 

totalresultat för 

Sverige och 

kapitalbindning. 

Får ingen bonus.  Bonus baserat på butikens nyckeltal och omsättning. 

Hur belönas 

försäljnings- och 

regionchefer? 

 Enligt 

ekonomichefen 

baseras deras 

bonus på regionens 

resultat. 

  

 

’ 

 

Hur belönas anställda i 

butiken/IT-

funktionen? 

 Ingen bonus till anställda i butiken. 

 Event för team/butiksanställda. 

  ”Klapp på axeln” 

 Förmåner 

 Lönehöjning 


