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Sammanfattning  

Det finns olika teorier om hur man praktiskt ska gå tillväga för att styra ett 

företag, den traditionella synen är att man utgår från budget och därmed har 

budgetstyrning. Kritiker till budgetstyrning menar att budget är gammalmodigt 

och byråkratiskt och gör att företag minskar sin anpassningsförmåga till 

förändringar som sker i omvärlden. Kritiken mot budgetstyrning har gjort att 

vissa företag förändrat sin styrning till budgetlös styrning.  

I studien undersöker vi om företagens styrningsmetoder anpassats till kritiken 

mot budget samt om det förekommer branschspecifika skillnader i 

styrningsmetoderna. Företagen som intervjuats är IKEA, Mio Sonnelid, 

McDonalds, Max, Nordea och Handelsbanken. De metoder som har använts i 

studien är en kvalitativ metod och en halvstrukturerad intervjuteknik. 

Trots den kritik som finns mot budget, visar vår studie att en majoritet av de 

intervjuade företagen använder budget som styrverktyg. Vi anser att 

Wildavskys (1978) förklaringar till varför den traditionella budgeten används 

istället för den budgetlösa styrningen, gäller än idag. Detta kan bero på att den 

fungerar som ett ”trygghetsinstrument” (Wallander 1995) och att den är en 

traditionellt beprövad styrningsmetod (Hope och Fraser 2004). I studien görs 

en jämförelse av styrningsmetoder mellan företagen inom samma bransch och 

där framgår det att företagen i snabbmatsbranschen har flest likheter medan 

bankerna har flest olikheter. När en jämförelse i studien görs mellan företag i 

olika branscher framgår det att IKEA och McDonalds är de företag som har 

flest likheter i sin styrningsmetod.  

Nyckelord: budget, budgetlös styrning och branscher. 

 

  



Abstract 

There are theories concerning the financial management of a company. The 

traditional way of managing is by applying budget control in which the 

company is steered by a set budget. Critics of this form of control are of the 

opinion that budget control is an old fashioned and rigid way of financial 

management. Furthermore, budget controlled companies tend to be less 

adjustable in relation to important developments in the world, according to the 

same critics. This kind of criticism has led several companies to choose a more 

flexible form of financial control: budget free control. Budget free control 

means that a company doesn’t use a set budget. Instead the financial means of 

the company are adjusted in accordance with different developments within 

the company as well as outside during a fiscal year.  

This study deals with the issue whether companies adjust their financial 

management once criticism of budget control has been voiced. Furthermore, 

the study looks into whether there are branch-specific differences concerning 

the choice of financial control methods. In order to find an answer to this 

question the following companies have been interviewed: Ikea and Mio 

Sonnelid (furniture). McDonalds and Max (fast food). Nordea and 

Handelsbanken (banks).  

The model used in the study is a qualitative method in terms of interviews 

with a semi-structured technique which means that all the interviews have 

contained the same open questions. 

The result shows that there in spite of the criticism risen against budget 

control, most companies regardless of branch still apply budget control for 

their financial management. 

Keywords: budget, budget free control, branches  



Innehållsförteckning 

1. Inledning ......................................................................................................... 3 
1.1. Introduktion till ämnet .............................................................................. 3 

1.2. Problemdiskussion .................................................................................... 4 
1.3. Syfte och forskningsfrågor ....................................................................... 6 
1.4. Disposition ................................................................................................ 6 

2. Teori ................................................................................................................ 7 
3. Metod ............................................................................................................ 11 

3.1. Urval ....................................................................................................... 11 
3.2. Datainsamling och databearbetning ....................................................... 12 
3.3. Felkällor .................................................................................................. 13 

4. Empiri ............................................................................................................ 14 
4.1. Sammanfattning empiri .......................................................................... 14 

4.2. Intervjuer snabbmatsrestauranger ........................................................... 15 

4.2.1. Erik Nolfelt, driftchef McDonalds .................................................. 15 
4.2.2. Mathias Nilsson, skiftledare McDonalds ........................................ 17 

4.2.3. Emelie Andersson, restaurangchef Max ......................................... 18 
4.3. Intervjuer möbelföretag .......................................................................... 19 

4.3.1. Björn Persson, BNOM IKEA .......................................................... 19 
4.3.2. Åsa Maximainen, businessleader IKEA ......................................... 21 

4.3.3. Ingrid Sonnelid, VD MIO Sonnelid ................................................ 22 
4.4. Intervjuer banker .................................................................................... 24 

4.4.1. Kontorschef på Nordea ................................................................... 24 
4.4.2. Göran Bjerke, kontorschef Handelsbanken..................................... 25 

5. Analys ........................................................................................................... 28 

5.1. Budget .................................................................................................... 28 
5.2. Mål utanför budget ................................................................................. 31 

5.3. Motivation .............................................................................................. 31 

5.4. Monetär belöning ................................................................................... 33 

5.5. I kriser ..................................................................................................... 34 
6. Slutsats .......................................................................................................... 36 

6.1. Förslag till framtida studier .................................................................... 37 
7. Referenser ..................................................................................................... 38 

8. Appendix ....................................................................................................... 40 
8.1. Frågeguide .............................................................................................. 40 

8.1.1. Frågor till chef ................................................................................. 40 
8.1.2. Frågor till mellanchef/ gruppchef.................................................... 41 

 

 





3 

1. Inledning 

1.1. Introduktion till ämnet 

Det finns olika teorier om hur man praktiskt ska gå tillväga för att styra ett 

företag. Den traditionella synen är att man utgår från budget och därmed har 

budgetstyrning (Hope & Fraser 2004). Under 1950-talet användes budgeten i 

företag för att planera och samordna verksamheten, men även för att precisera 

företagets strategier (Greve 2011). När företag budgeterar uppskattar de vilket 

resultat de kommer uppnå under det kommande året vad gäller kostnader, 

intäkter samt olika balansposter. För att åstadkomma detta, måste de göra en 

mängd olika förutsägelser om bland annat försäljning, priser och valutakurser. 

Wallander (1995) menar att budgeten är en sammanfattning i siffror av 

prognoser som företag har utvecklat internt eller har hämtat externt. Andra 

syften med en budget förutom att planera för verksamheten är enligt Ax et al. 

(2011) att skapa motivation för de anställda, få fram standardvärden att 

jämföra med utfall och för att utkräva ansvar av befattningshavare som finns 

på olika nivåer i en organisation.   

Under 1970-talet påverkades världsekonomin negativt av att vissa 

oljeleverantörer inte levererade olja till alla länder. Konsekvenserna av detta 

blev att behovet av flexibilitet och anpassning av verksamheten ökade för 

företagen, men även differentieringsstrategier fick ökad betydelse och enligt 

Greve (2011) försökte företagen sprida riskerna som de utsattes för. Ax et al. 

(2011) menar att en konsekvens av att oljan inte levererades, var att ansvaret 

för budgetering flyttades nedåt i organisationen och tilldelades dem som 

befann sig i de operativa delarna av en organisation, som var mest lyhörda för 

olika signaler och förändringar på marknaden. Enligt Greve (2011) ändrades 

betydelsen av budgeten med denna förändring. Den tidigare budgeten som var 

ett verktyg för styrning av den operativa verksamheten förändrades till en ny 

budget som fördelar ansvar inom företaget och fastställer mål som företaget 

vill uppnå. Genom den nya budgeten tar den underordnade chefen beslut men 

utvärderas av företagsledningen som följer upp de åstadkomna resultaten.  

Under senare tid har budgetstyrning betraktats som gammalmodigt och 

byråkratiskt och argumenten leder till slutsatser om att företag varken 

förändras eller anpassar sig till den föränderliga miljö som de verkar i (Hope 

och Fraser 2004). Wallander (1995) är en annan kritiker mot budgetstyrning, 

han menar att denna är tidskrävande samt att det finns risk kring budgeten 
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eftersom den minskar företagets situationsanpassning till sin omvärld negativt. 

Även Greve (2011) kritiserar budgetstyrning och menar att en styrning med 

budget bygger på en centraliserad syn på företagsledningen samt att den inte 

tar tillvara medarbetarnas vilja och förmåga att självständigt fatta logiska 

beslut.  

Efter kritiken mot budgetstyrningen blev en av konsekvenserna att många 

stora företag ersatte budgetsystemen med mer flexibla styrsystem (Greve 

2011). Det finns enligt Hope och Fraser (2004) olika grader och många 

variationer av hur man tillämpar budgetlös styrning och där Handelsbanken är 

ett exempel på företag som tillämpat den budgetlösa styrningen fullt ut. 

Wallander (1995) menar att när Handelsbanken övergick från budgetstyrning 

till budgetlös styrning kunde banken stärka sin konkurrenskraft mot andra 

banker, samtidigt som de anställda visade ett ökat intresse för redovisning och 

för hur resultatet uppstår. Hope och Fraser (2004) tydliggör att de anställda 

kan dra nytta av den budgetlösa styrningen i form av ökat ansvar och 

belöningar.  

Greve (2011) menar att det finns olika teorier om hur förändringen av styrning 

har skett och vad som hände i företagen under den förändringen. Efter 

kritiken mot budget började inte företagen använda det nya systemet av 

styrning, utan budgeten blev snarare moderniserad menar Greve (2011). Detta 

visar att budgeten fortfarande har en betydande roll i den ekonomiska 

styrningen hos många företag, även om den har anpassats till att bättre svara 

på flexibilitetskraven på grund av den osäkra omgivningen (Greve 2011). 

Enligt Marginson och Ogdens (2005) undersökning är chefer positivt inställda 

till budget eftersom den ger klarhet i mål och ett visst mått av stabilitet till 

organisationer i konkurrenskraftiga och snabbt föränderliga branscher. Frow et 

al. (2010) menar att trots budgetens begränsningar är den fortfarande enligt 

praxis organisatoriskt nödvändig, då kostnader ska kontrolleras och ett 

finansiellt resultat förutses. Anledningarna till att den traditionella budgeten 

finns kvar enligt Wildavsky (1978) är att den är enklare, kontrollerbar och mer 

flexibel än de modernare alternativen till budget.  

1.2. Problemdiskussion  

Åsikterna om huruvida man ska styra företag med eller utan budget går isär. 

Det finns företag som håller fast vid budgetstyrning, medan andra tillämpar 

budgetlös styrning. Enligt Hope och Fraser (2004) är det inte säkert att alla 

metoder fungerar likadant i praktiken som i teorin och därför kan effekterna 
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av en viss typ av styrning skilja sig från beskrivningarna av den. Tidigare 

uppsatser jämför budget och styrning mellan företag som verkar inom samma 

bransch. Hope och Fraser (2004) klargör med hjälp av sina studier av flera 

olika företag att det inte finns ett branschspecifikt mönster av 

styrningsmetoder. Trots Hope och Fraser (2004) slutsatser tror vi att vissa 

likheter och skillnader i styrning av budget mellan företag som befinner sig i 

samma respektive olika branscher kan finnas. För att studera detta gör vi i 

denna studie en jämförelse av styrningsmetoder mellan sex olika företag som 

befinner sig i tre olika branscher.  

Vi tycker även att det är intressant att studera om budgeten har förändrats 

efter kritiken som har riktats mot den. Kan företagen ha insett svagheterna 

med budget och omedvetet anpassat eller kompletterat den med andra 

metoder för att styra sin verksamhet? Wallander (1995) menar att budgeten är 

en väl beprövad styrningsmetod och att den fungerar som en trygghet för 

företagen, dock är den inte flexibel vilket gör den mindre lämplig att använda 

för företag idag. En fråga som vi då ställer oss är om ett företag använder 

budget, hur gör de då i kriser? Ändrar företagen budgeten för att nå mål, eller 

anpassar de sin verksamhet på andra sätt för att nå budgetmålen? Hanterar alla 

företag detta på samma sätt eller är hanteringen konsekvent hos företag med 

samma styrning eller hos företag inom samma bransch? 

Ax et al. (2011) menar att budgeten har tydliga mål som motiverar de anställda. 

Är de anställda medvetna om företagens budgetmål och bidrar målen till 

motivation hos de anställda? Använder företagen andra komplement till 

budgeten för att motivera de anställda? Hur motiverar de företag som inte 

använder budget sina anställda? Belönar företagen de anställda och behöver 

belöningen vara monetär för att de anställda ska bli motiverade? Finns det 

någon generell likhet mellan företag i hur de motiverar de anställda oavsett 

styrningstyp och företagsbransch? Ax et al. (2011) menar att budget möjliggör 

en ansvarsfördelning inom företaget samt en bedömning av de anställdas 

arbete. Har företagen som använder budget en tydligare ansvarsfördelning och 

utvärdering av de anställdas arbete än vad företag utan budget har?  

Frow et al. (2010) hävdar att ansvar och årliga budgetmål begränsar chefers 

flexibilitet, innovation och förmågan att bygga upp ett samspel inom företaget. 

Har budgetlösa företag en starkare gemenskap och uppmärksammar de 

anställdas kreativitet mer än vad företag med budget gör? Hur upplevs 

gemenskapen på företag med olika styrning och finns det något 

branschspecifikt mönster?  
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1.3. Syfte och forskningsfrågor  

Syftet är att studera huruvida företagens styrningsmetoder anpassats till 

kritiken mot budget samt att studera om det förekommer branschspecifika 

skillnader i styrningsmetoderna.  

Forskningsfrågor  

 Har företagen budget- eller budgetlös styrning? 

 Finns och använder företagen mål utanför budget? 

 Hur motiverar företagen de anställda? 

 Ger företagen monetär belöning till de anställda?  

 Hur hanterar företagen osäkerheter/kriser? 
 

1.4. Disposition 

I avsnitt 1 presenteras introduktion, syfte och problemdiskussion. I avsnitt 2 

förtydligas teorier och termer som används i studien. I avsnitt 3 presenteras 

metoder, urval, datainsamling och felkällor i studien.  I avsnitt 4 presenteras en 

sammanfattning över det empiriska materialet i tabell 2 och de intervjusvar 

som studien är baserad på. I avsnitt 5 jämförs empirin utifrån studiens 

frågeställning och teorin kopplas ihop till detta. I avsnitt 6 presenteras 

kortfattat vilka slutsatser studien resulterade i samt ges förslag till vidare 

forskning.  
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2. Teori  

Budget  

Ax et al. (2011) beskriver att budgeten används för planering av verksamheten 

och planering av aktiviteter som försäljning, inköp, produktion, 

ansvarsfördelning och motivation. Det finns tre typer av huvudbudget vilka är 

resultatbudget, likviditetsbudget, och budgeterad balansräkning dessa bygger 

på ett antal delbudgetar som försäljningsbudget och investeringsbudget.  

Andra syften med budget enligt olika teoretiker är för det första, att fördela 

ansvar inom företaget eftersom en bedömning kan göras av hur väl en anställd 

lyckats utföra sitt arbete genom att en jämförelse av utfall och budget görs (Ax 

et al. 2011). För det andra kan budgeten motivera anställda genom att 

budgeten förtydligar målsättningarna för de mål som företaget har och vad de 

förväntar av de anställda (Ax et al. 2011). Enligt Wallander (1995) bidrar den 

ökade motivationen hos de anställda till att företaget förbättrar sin prestation. 

För det tredje är budgeten ”ett trygghetsinstrument” för företagen (Wallander 

1995). Budgeten fungerar som en ram som företaget utgår ifrån för det 

kommande året och därmed blir spekulationer om framtiden åsidosatta tills 

nästa budgeteringstillfälle (Wallander 1995). I en studie gjord av Marginson 

och Ogden (2005) visas att chefer är positivt inställda till budget eftersom den 

ger klarhet i målen och viss stabilitet till de organisationer som verkar i 

konkurrenskraftiga, osäkra och snabbt föränderliga branscher. Genom att 

jämföra budgeterade värden med utfall får man fram varningssignaler när 

något avviker från den ursprungliga planen, vilket i sin tur underlättar för en 

enhetschef som därmed kan fokusera på problemen (Ax et al. 2011). För det 

fjärde menar Wildavsky (1978) att anledningarna till att budgeten finns kvar 

och används idag är för att den är enklare och mer kontrollerbar än de 

modernare alternativen till budget. 

Kritik mot budgetstyrning 

Det finns kritik mot budget och kritikerna har olika argument mot budget. För 

det första menar Wallander (1995) att budget minskar företagens 

situationsanpassning vilket gör att budget inte är lämpligt för organisationer 

som befinner sig i konkurrens och som strävar efter höga mål. Hope och 

Fraser (2004) bygger vidare på samma tanke och menar att budgetlös styrning 

är ett flexiblare alternativ eftersom den enklare kan anpassas till förändringar 

på marknaden. Ett andra argument mot budget är att siffor i budgeten kan 
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manipuleras (Hope och Fraser 2004), vilket gör att budgeten är opålitlig 

(Schmidt 1992). Ett tredje argument mot budget är att den är tidskrävande och 

medför en stor kostnad för företaget. (Wallander 1995 och Schmidt 1992). Ett 

fjärde argument mot budget är att den bygger på en centraliserad syn på 

företagsledningen, vilket gör att medarbetarnas vilja och förmåga att 

självständigt fatta logiska beslut inte tas tillvara när företaget använder budget 

(Greve 2011). Frow et al. (2010) beskriver att det avgränsande 

ledningsansvaret inom en organisationsstruktur bedömdes vara en 

nödvändighet för att genomföra budgetkontroll under början av 1920- talet, då 

organisationsstrukturen introducerades. Fler företag har sedan dess anammat 

en komplexare och flexiblare organisationsform som svar på ökade 

teknologiska förändringar, konkurrens samt ökad volatilitet på marknaden. 

Omfattningen av styrningens förändring från budgetstyrning till budgetlös 

styrning har varierat och de nya lösningarna för organisationsstrukturen är inte 

förenliga med den traditionella budgetens hierarkiska styrning och kontroll.  

Därmed menar Frow et al. (2010) att årliga budgetmål och avgränsande ansvar 

begränsar cheferna i deras flexibilitet, innovation och kreativitet samt för att 

bygga upp ett samspel på avdelningarna. Ett femte argument mot budget är att 

den är svår att hantera (Hope och Fraser 2004). Otley (2003) menar att de 

kontroller och nyckeltal som budgeten fokuserar kring kan vara för kraftfulla 

då de påverkar anställdas beteenden i för hög grad. Eftersom vissa prestationer 

är svårare att kvantifiera och mäta finns det risk för att dessa får en mindre del 

i företagets styrsystem, vilket i sin tur kan leda till att företagen fokuserar 

kortsiktigt istället för att inkludera en förståelse för styrsystemets dynamik. 

Mål  

I Herzberg et al. (1993) studie om vad människor vill uppnå med sina arbeten, 

blev slutsatsen att finns två typer av faktorer som kan relateras till två typer av 

effekter. Den ena faktorn är motivationsfaktorer som ökar den anställdes 

motivation, dessa kan organisationen förbättra genom att ge anställda 

erkännande eller möjlighet till personlig utveckling. Den andra faktorn är 

hygienfaktorer som inte i sig kan motivera en individ men påverka den 

anställdes trivsel på arbetsplatsen, dessa kan vara i form av lön eller relationer 

på arbetet. 

Wallander (1995) och Hope och Fraser (2004) menar att medarbetarna blir 

motiverade att följa företagens mål om de har varit delaktiga i uppbyggandet 

av målen. Enligt Merchant och Van der Stede (2012) ska målen vara 

utmanande men nåbara för att ett resultat ska uppnås. Enligt Otley (2003) 
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måste cheferna på företaget känna till att de kan misslyckas med att uppnå 

företagets mål, för att de i framtiden ska kunna verka för större organisatoriska 

mål.  

Belöning 

Syftet med belöningssystem är att säkerställa eller förbättra måluppfyllelsen, 

vilket innebär att se till att anställda gör rätt saker, på rätt sätt och att genom 

belöning för prestationer, kompetens och färdigheter stimulera dem till att 

utföra sina arbetsuppgifter bättre (Forslund 2009). Enligt Forslund (2009) 

finns det olika former av belöningar en monetär belöning är grundlön, 

anställningsförmåner och lönetillägg och en ickemonetär belöning som 

innebär möjligheten att prestera, få uppmärksamhet och erkännande eller 

ansvar. Kanter (1993) menar att belöning är betydelsefullt, vilket kan förstås 

från idén att människor vill uppnå en viss värdighet.  

Konkurrensstrategi  

Enligt Porter (1980) finns det olika strategier för företag att nå sina mål och 

där en del av målutformningen är att fastställa en mission för företaget. Porter 

(1980) har även definierat två typer av konkurrensstrategier nämligen 

lågkostnadsstrategin och differentieringsstrategin.  

I lågkostnadsstrategin inriktar sig företagen på att ”skörda” den marknad som 

finns och utnyttja skalfördelar som stora företag kan ha och även ha en stram 

kontroll av kostnader samt erbjuda standardiserade produkter. För företag 

med en lågkostnadsstrategi fungerar budgeten som ett styrverktyg och det är få 

som är delaktiga i budgetprocessen. Det är svårt att göra ändringar i budgeten 

efter det att den är fastställd och det är viktigt för företaget att nå målen i 

budgeten 

I differentieringsstrategin fokuserar företaget på att ”bygga” och ta 

marknadsandelar genom att erbjuda unika egenskaper hos deras produkter så 

som design och teknologi. De företag som har en differentieringsstrategi 

inriktar sig på att kunderna ska bli lojala så att de väljer deras varumärke 

framföra andra och de har en utvecklad kundservice för att kunna bemöta 

kunderna bättre. För ett företag med en differentieringsstrategi kan budgeten 

fungera som ett kortsiktigt planeringsverktyg där många är delaktiga i 

utformningen av den. Det är möjligt att göra ändringar i budgeten efter att den 

är fastställd och det är inte viktigt att nå de satta målen i budgeten. 
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Styrningstyper  

Enligt Outchi (1979) kan man utifrån två dimensioner avgöra den mest 

effektiva formen av styrning av en organisation. De dimensioner som ska 

avgöra detta är förmågan att mäta det resultat som har åstadkommits och 

kunskapen om vilka specifika handlingar som är önskvärda.  Merchant och 

Van der Stede (2012) har utgått från Outchi (1979) när de har utformat fyra 

typer av styrning vilka är formell kontroll, resultatstyrning, handlingsstyrning 

och mindre formell styrning. De fyra styrningstyperna kan kombineras med 

varandra för att få en optimal styrning av en organisation. 



11 

3. Metod 

För att studera studiens syfte, som nämns i avsnitt 1.3, har en kvalitativ metod 

använts. Den kvalitativa metoden har möjliggjort en mer ingående studie av de 

sex valda företagen, vilket grundar sig på åtta intervjuer. Valet av den 

kvalitativa metoden i studien har inneburit att den har kunnat koncentreras till 

företag och mer djupgående kunnat studera området vilket överensstämmer 

med hur Ekengren och Hinnfors (2012) och Jacobsen (2002) beskriver den 

kvalitativa metoden. En jämförelse mellan de intervjuade företagen har 

möjliggjorts genom den kvalitativa metoden (Lantz 2013), den presenteras i 

avsnitt 5 i arbetet.  I studien har halvstrukturerade intervjuer använts och 

frågorna utgår från en frågeguide, som kan hittas i avsnitt 8 i arbetet. Vi 

använde en halvstrukturerad intervjuteknik för att de intervjuade personerna 

skulle få möjlighet att forma intervjuerna inom givna ramar och detta beskriver 

Lantz (2013) som en blandning mellan en helstrukturerad- och en 

ostrukturerad intervju.  

Den teori som används i studien har sin grund i vetenskapliga artiklar och 

annan litteratur i ämnena budget och styrning.  

3.1. Urval  

Studien omfattar branscherna möbler, snabbmat och bank. De sex företagen 

som har intervjuats är; MIO Sonnelid, IKEA, Handelsbanken, Nordea, 

McDonalds och MAX. Valet av företag gjordes dels utifrån vilken bransch de 

tillhör, typ av styrning samt från våra arbetskontakter på företag inom de olika 

branscherna.  

Målet var att intervjua två personer med olika arbetspositioner på varje 

företag, där den ena personen är ansvarig chef för budget och styrning på 

företaget och den andra personen är mellanchef eller gruppchef på företaget. 

Valet av de intervjuades positioner gjordes för att erhålla två olika perspektiv 

av budget och styrning i företaget. Tyvärr kunde inte alla företag erbjuda två 

intervjuer, utan på vissa företag blev det endast en intervju med en ansvarig 

chef och i vissa fall var det svårt att ordna intervjuer, vilket förklarar de 

intervjuade företagens geografiska spridning. 

I tabell 1 redovisas fakta om de intervjuade personerna inom respektive 

företag. Vertikalt presenteras företagen, den intervjuades position på arbetet, 

den intervjuades namn och antalet verksamma år inom företaget. Horisontellt 
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presenteras de tre olika branscherna som studien grundas på. På Nordea valde 

personen att vara anonym i studien och därför presenteras uppgifter om 

personen som ”X” i tabell 1 och nämns som kontorschefen i uppsatsen. 

 

Tabell 1: Sammanfattning om respondenterna.   

Bransch  Företag Position Namn  År i företaget 

Möbel IKEA Business 

navigation 

operational 

manager  

Björn Persson  37 

Business leader Åsa Maximainen 15 

Mio 

Sonnelid 

VD Ingrid Sonnelid 49 

Snabbmat McDonalds Driftchef Erik Nolfelt 19 

Skiftledare Mathias Nilsson 4 

Max Restaurangchef Emelie Andersson 6 

Bank Nordea Kontorschef  X X 

HB Kontorschef Göran Bjerke 26 

 

3.2. Datainsamling och databearbetning 

Intervjuerna skedde på plats i de olika företagens lokaler. Intervjun med de 

högre cheferna/ansvariga varade i en timme och intervjun med 

mellancheferna/gruppcheferna varade i en halvtimme och frågeguiderna i 

avsnitt 8 är anpassade till detta. Den högre uppsatta chefen har genom sin 

position en större inblick i organisationen och styrningen och har av den 

anledningen fått en längre intervjutid.  

I möjligaste mån spelades intervjuerna in samtidigt som vissa stödanteckningar 

skrevs ned för att underlätta en aktivare och mer lyssnande intervjuinställning. 

Vid vissa intervjuer var de intervjuade personerna mindre bekväma med 

inspelningen vilket gjorde att endast anteckningar skrevs ned under vissa 

intervjuer. 
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Intervjuerna transkriberades och sedan gjordes en vidare bearbetning av texten 

och irrelevanta delar togs bort, vilket är viktigt enligt Lantz (2013).  

3.3. Felkällor 

En möjlig felkälla enligt Larsen (2009) är att man ställer ledande frågor under 

intervjun vilket leder till att objektiviteten försvinner. I vår studie har vi 

försökt att inte ställa ledande frågor utan målet var att vara så objektiva som 

möjligt.  

De halvstrukturerade intervjuerna har möjliggjort att respondenten har kunnat 

forma intervjun vilket har gjort att intervjuerna har olika spretande inriktningar 

men har samma utgångspunkt från frågeformuläret. Metoden har gjort det 

svårt att jämföra företagen i avsnitt 5, eftersom alla respondenterna svarar på 

frågorna i studien men deras utveckling av svaren varierar kraftigt.  
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4. Empiri 

4.1. Sammanfattning empiri 

I tabell 2 sammanfattas de intervjuade personernas svar på intervjufrågorna 

samt i vissa fall en tolkning av deras svar. Horisontellt presenteras företagen 

samt vilken bransch de tillhör. Vertikalt presenteras huvudrubrikerna på 

frågorna. På den första frågan svarar företagen om de använder budget eller 

inte. På den andra frågan svarar företagen om de andra har mål som finns 

utanför budgeten. På den tredje frågan svarar företagen på hur de motiverar 

sina anställda. På den fjärde frågan svarar företagen på om de ger monetära 

belöningar till sina anställda. På den femte och sista frågan får företagen svara 

på hur de hanterar kriser som uppstår.  

 

Tabell 2: Sammanfattning av intervjuerna från empirin. 

Bransch Möbel Snabbmat Bank 

Företag IKEA Mio 

Sonnelid 

Mc-  

Donalds 

Max Nordea Handels-  

banken 

Har 

budget? 

Ja  Ja,  

nyligen 

införd 

Ja Ja Nej  Nej 

Finns mål 

utanför 

budget? 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Hur 

motiverar 

företagen 

anställda? 

Ansvar, 

kunna 

påverka, 

bli sedd. 

Gemenskap Ansvar, 

position, 

tävlingar. 

Tävlingar Beröm, 

uppskatt-

ning. 

Personlig 

utveckling 

Monetär 

belöning? 

Nej  Julklapp, 

monetär 

Ja,  

vissa får. 

Nej Ja Ja, 

Oktogon 

I kriser  

Skördar Väntar ut Anpassar 

sig 

Anpassar 

sig. 

Målen är 

svåra att 

nå 

Anpassar 

ändrar mål 

och fokus 

 

 



15 

4.2. Intervjuer snabbmatsrestauranger  

4.2.1. Erik Nolfelt, driftchef McDonalds 

Nolfelt1 har arbetat på McDonalds sedan år 1995 och är driftchef för 

McDonalds i Karlskoga, Brändåsen, Hedemora och Borlänge och ansvarar för 

driften på dessa restauranger. Nolfelt ska stötta restaurangerna och lösa 

problem som uppstår samt minimera variationen mellan budget och utfall.  

Nolfelt är utbildad civilekonom och han tycket att det har gett honom en bra 

grund till de ekonomiska tankesätten i företaget.  

Har budget? 

McDonalds i Karlskoga bestämmer själva över sin planering eftersom de är 

franschisetagare. Nolfelt förklarar att 80 procent av McDonalds restaurangerna 

i Sverige drivs på det sättet. Restaurangerna följer inte order från 

huvudkontoret men de kan få hjälp med vad som är viktigt att tänka på vid 

olika högtider och säsonger. Driftchefen förklarar att det som händer långt 

fram i tiden måste han vara med och styra och det som händer under veckan 

har restaurangchefen koll på. Nolfelt gör som driftchef en årsbudget och de 

använder sig av historiken från föregående år samt tar hänsyn till andra 

variationer och högtidsdagar för att göra denna. Restaurangcheferna bryter 

ned budgeten till mindre delar så att de slutligen kan få ut målen per kvart. 

Förutom försäljning använder de även löneprocent och prestation som 

styrningsmått.  

Driftchefen kontrollerar att restaurangcheferna gör en uppföljning av 

försäljningen varje vecka, restaurangcheferna följer upp målen varje dag och 

skiftledaren följer upp målen efter varje skift. Den försäljning som driftchefen 

och restaurangchefen går igenom är hur försäljningen är i nuläget, om den 

ökar eller minskar jämfört med planen samt går igenom i detalj var det finns 

skillnaderna i försäljningen. Utfallet ska vara så nära planen som möjligt för att 

de ska ha rätt nivå på personalbemanningen i framtiden. När försäljningen 

ökar tar de in fler timanställda och när försäljningen minskar tar de bort eller 

flyttar på de anställdas timmar. Driftchefen tycker det är viktigt att målen ska 

uppnås och han menar att de är både realistiska och utmanande. 

Kommunikationen kring målen sker från cheferna och ned till medarbetarna 

genom sociala medier, på en anslagstavla och på möten med de ansvariga.  

 

                                                 
1 Erik Nolfelt driftchef McDonalds i Karlskoga, intervju den 8 april 2014.   
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Finns mål utanför budget? 

Restaurangen vill ständigt öka sin försäljning och för att uppnå detta ser de till 

att erbjuda nya produkter till kunderna, göra fler servicetävlingar bland de 

anställda och ha rätt nivå på bemanning. Nolfelt beskriver att de kortsiktiga 

målen som hemliga besökare samt vissa servicemål möjliggör en långsiktig 

förbättring för restaurangen.  

Motivation 

På restaurangen vill de att anställda ska ta ansvar. De har ett system som både 

fördelar ansvar på restaurangen samt ser till att samma effekt uppnås, oavsett 

vem som har arbetat. Nolfelt förklarar att alla medarbetare ska vara medvetna 

om målen och att de ska genom sin arbetsinsats bidra till att målen uppnås.  

De anställda har olika ansvar för målen beroende på vilken position de har på 

restaurangen ju högre position desto mer ansvar har de anställa. Nolfelt 

förklarar att de har tävlingar på restaurangen för att öka motivationen hos de 

anställda att nå målen. Tävlingarna leder till någon form av belöning. 

Gemenskapen skapas på restaurangen av att många anställda är i samma åldrar 

och vill ta ansvar. När flera personer arbetar tillsammans i skift får de anställda 

en stark gemenskap som både kan vara negativ som positiv menar Nolfelt. 

Monetär belöning? 

En monetär belöning i form av bonus delas ut till arbetsledarna för att öka 

motivationen hos dessa samt ge incitament till andra medarbetare att bli 

arbetsledare. 

I kriser 

Nolfelt förklarar att förändringar i omvärlden inte kan förutses, men att de 

måste hantera dessa när det inträffar. När en ny konkurrent etableras på 

marknaden hanterar varje restaurang detta genom att bland annat anpassa 

personal och försäljning. McDonalds huvudkontor ger order till 

restaurangerna om hur de ska hantera kriser som uppstår när flertalet 

restauranger påverkas.  
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4.2.2. Mathias Nilsson, skiftledare McDonalds 

Nilsson2 har varit anställd på McDonalds i fyra år och har arbetat som 

skiftledare i ett år. Nilssons arbetsuppgifter är att observera, styra 

medarbetarna och att i tid upptäcka det som inte fungerar för att kunna 

reagera på det. Nilsson förklarar att arbetspassen på restaurangen ser olika ut 

beroende på om restaurangen ska stänga eller öppna, där stängningsskiftet till 

en del baseras på hur försäljningen har varit tidigare under dagen. 

Budget 

Budget är ett viktigt styrverktyg för skiftledaren som flera gånger i timmen 

kontrollerar att denna följs genom att kontrollera utfall, löneprocent och 

antalet gäster per medarbetare. Faktorer som väder och lokala evenemang kan 

snabbt förändra försäljningen och restaurangen behöver ta hänsyn till dessa 

för att kunna anpassa sin bemanning.  

På möten får arbetsledarna information om hur de befinner sig i relation till 

den delbudget som finns för varje månad. Om inte skiftledaren når målen sker 

en uppföljning med restaurangchefen för att försöka hitta orsaker till varför 

målen inte uppnåtts.  

Mål och motivation  

Skiftledaren kommunicerar vidare mål som servicetider och kvalitetsmål till 

medarbetarna när de börjar sitt arbetspass. Skiftledaren har ansvar för att 

målen följs och om denna har delegerat målen på rätt sätt till medarbetarna 

kommer de ihåg målen.  

Nilsson tycker att belöningar är viktiga, dock är vinsten i sig inte är det viktiga 

utan att en icke monetär belöning som ära kan vara en belöning som motiverar 

till att nå ett visst resultat. 

Nilsson beskriver att gemenskapen på restaurangen är bra och han tycker att 

det är viktigt det finns några arbetskamrater som man har en närmare kontakt 

med. Dock beskriver Nilsson att kontakten med chefer i högre postitoner kan 

vara ”lite hårdare” och förklarar att detta kan bero på att de inte träffas lika 

ofta som de andra på restaurangen.  För att bygga upp gemenskapen har man 

fester vid jul och sommar så att de anställda ska få möjlighet att lära känna de 

nyanställda. 

                                                 
2 Mathias Nilsson skiftledare McDonalds i Karlskoga, intervju den 8 april 2014. 
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4.2.3. Emelie Andersson, restaurangchef Max 

Andersson3 har arbetat på Max i sex år och har varit restaurangchef i tre år. 

Restaurangchefen beskriver att en dag består av administrativa uppgifter och 

operativa uppgifter, som att vara i köket. På Max har anställda olika positioner 

i organisationen. Över restaurangchefen finns en distriktschef och en 

regionchef och under restaurangchefen finns en biträdande restaurangchef, 

assistenter och medarbetare. Andersson berättar att organisationen är centralt 

styrd, dock har hon till viss del fria händer som restaurangchef men att ”det 

beror på”. Restaurangcheferna brukar ta råd från andra restaurangchefer i 

närheten och av distriktschefen, som hon träffar en gång var tredje månad. 

Har budget? 

Max använder en årsbudget och grunden till den består av föregående års 

försäljning samt spekulationer om framtiden. Försäljningsnivåerna sätter 

restaurangchefen tillsammans med huvudkontorets ledning dock kan 

restaurangchefen anpassa försäljningsnivåerna till exempel när det ske ett 

lokalt evenemang.  Andersson förklarar att budgeten är fast och inga ändringar 

görs i den, dock kan små korrigeringar kan göras i efterhand. På morgonen går 

restaurangchefen igenom försäljningen för motsvarande dag från föregående 

vecka och jämför med planen som finns för den aktuella dagen. Bemanningen 

kan ändras om försäljningen förändras och variationer i försäljningen kan 

komma plötsligt, vilket gör det svårt för restaurangchefen att veta på förhand 

hur dagen kommer att ser ut.  Budget som visar den planerade försäljning för 

varje timme finns, men den använder endast Andersson som restaurangchef.  

Assistenterna på restaurangen ansvarar för att målen följs och 

restaurangchefen gör kontroller varje månad för att se om målen har uppnåtts. 

När målen inte uppnås ger restaurangchefen feedback, följer upp och försöker 

hitta orsaker till detta. 

Finns mål utanför budget? 

Det finns små mål och delmål.  

Motivation  

Tävlingarna ska motivera de anställda att nå målen och tävlingarna leder ibland 

till belöning, men det är upp till restaurangchefen att avgöra detta. Andersson 

                                                 
3 Emelie Andersson restaurangchef MAX i Karlskoga, intervju den 8 april 2014. 
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anser att tävlingarna kan fungera bra som motivation om hon lyckas förmedla 

tävlingarna till assistenterna, som i sin tur delegerar dessa vidare. 

Monetär belöning?  

De har ingen monetär belöning på Max.  

I kriser 

Anderson menat att när försäljningen inte går enligt planerna är det viktigt att 

hitta orsakerna till detta. Restaurangen granskar variationerna för att se om 

avvikelserna från plan sker under flera månader eller är enstaka företeelser. 

Om avvikelserna kvarstår under flera månader ökar de reklamen och anpassar 

bemanningen till försäljningen. 

4.3. Intervjuer möbelföretag 

4.3.1. Björn Persson, BNOM IKEA 

Persson4 har arbetat på IKEA i 37 år och är Business Navigation Operations 

Manager, som ansvarar för att hjälpa och stödja ledningen till att nå mål samt 

budgetera försäljning och kostnader. Persson är avdelningschef för ”recovery” 

där man tar tillvara på de resurser som finns, ”fastighet” där man har 

varuhusets säkerhet i fokus samt för en avdelning för specialister inom 

hållbarhetsfrågor samt kassaredovisning och kassaadministration.  

Har budget? 

När budgeten planeras sker detta ett och ett halvt år innan det aktuella året. 

Persson berättar att budgeten har förändrats under de senaste 20 åren till en 

mindre detaljerad planering och idag handlar det om att ”ha planeringen på 

rätt nivå”. De förändrade planeringen för att omvärlden förändrades både vad 

gäller länder och människor samt för att mycket tid lades ned på en plan som 

inte fungerade.  

Persson förklarar att det finns fyra viktiga delar i arbetet vilka alla påverkar 

varandra och resultatet som åstadkoms.  Den första delen är ”sälj” som beror 

på hur många kunder som handlar och hur mycket de handlar för. Siffrorna 

från ”säljet” jämförs med målen, och det som är bra vill de förbättra ytterligare 

medan det som går sämre vill de hitta orsakerna till. Den andra delen är 

”Gross Margin” som handlar om vilka produkter som säljs samt förnuft och 

                                                 
4 Björn Persson BNOM IKEA Barkarby, intervju den 11 april 2014. 
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logik i kostnader som jämförs med den nytta detta ger för företaget på lång 

sikt. Den tredje delen är kostnader och han betonar att de är väldigt 

kostnadsmedvetna eftersom IKEA är ett lågprisföretag. De största 

kostnaderna för varuhuset är personalkostnader, driftskostnader samt de 

centralt styrda kostnaderna, vilka är kostnader för IKEA Service Office och 

reklamkostnader som fördelas mellan alla varuhusen i Sverige. En viktig del 

när det gäller att minska kostnader, är att optimera varuflödet genom att 

minimera hantering av varor och anpassa säljytorna till varuflödet. Den fjärde 

delen i arbetet är resultatet, de fokuserar på hur detta avviker från målet samt 

försöker hitta orsaker till detta.   

Målen kommuniceras på möten för ledningsgruppen, avdelningsmöten för 

chefer en gång i veckan och på husmöten för alla medarbetare tre gånger per 

år. Persson beskriver att det är viktigt att uppfylla målen för varuhuset samt 

målen per avdelning som finns tillgängligt för alla medarbetare.  

Finns mål utanför budget? 

Persson förklarar att företaget vill öka konverteringsgraden mellan kunder och 

besökare genom att få fler besökare att handla och därmed bli kunder. Ett 

annat mål för företaget är att de vill att kunderna ska handla mer och de 

försöker styra kunderna till att köpa de produkter som har en hög 

bruttovinstmarginal. Att företaget kan erbjuda kunderna attraktiva varor är ett 

sätt att öka deras försäljning, dock har produktutbudet redan bestämts av en 

annan del i IKEAs organisation. Företaget har kostsiktiga mål som är 

väderberoende, vilket kan göra det aktuellt att sänka priser vid vissa väderlekar 

och flytta fram vissa produkter. Ett annat mål för företaget är att öka antalet 

timmar för anställda att och möta kunder, vilket är linjechefernas ansvar att 

planera, spara och optimera. 

Motivation  

Persson förklarar att på IKEA tror man att personalen blir motiverad till att 

arbeta och växa när företaget ser till att personalen känner sig sedda, att de kan 

påverka och har en roll i företaget. Genom organisationskulturen tillåter man 

att ansvar fördelas nedåt i organisationen vilket gör att personalen får drivkraft 

till att göra saker och att våga göra fel samt att lära sig av felen och göra bättre 

nästa gång. Det finns en medvetenhet hos personalen om målen vilket bidrar 

till att de blir motiverade. 
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Monetär belöning? 

De har ingen belöning och bonus till personalen på IKEA.  

I kriser  

Persson berättar att de alltid påverkas av konkurrens vilket gör att de måste se 

till att kundupplevelsen och kundens köpprocess blir så bra som möjligt. För 

att underlätta för kunderna ser de till att produkterna har rätt prislapp, 

hänvisning till lagerplats samt se till att varan finns i lager. Eftersom IKEA är 

ett lågprisföretag lockades andra kunder under finanskrisen som vanligtvis inte 

handlade hos dem och av den anledningen minskade inte försäljningen för 

IKEA trots att det pågick en global kris.   

4.3.2. Åsa Maximainen, businessleader IKEA   

Maximainen5 har arbetat på IKEA i 15 år. Hon är Businessleader för Core 

Area Kitchen och är säljansvarig för affärsområdena kök, lampor, husgeråd 

och matplatsen. Maximainen beskriver att det ingår i hennes arbetsuppgifter 

att nå mål, se konkurrenter samt göra det som krävs för att säkra tillväxten 

strategiskt. I arbetet kombineras både sälj, försäljning, sortiment, konkurrenter 

och ledarskap. Maximainen arbetar nära de operativa cheferna, vilka är 

avdelningschefer som har ett ”helikopterperspektiv” och ”team leader” som är 

gruppchefer som leder de anställda.  

Budget 

Det finns mål per affärsområde som IKEA varuhusen i Sverige ska nå. Målen 

bryts ned och fördelas på varuhusen i Sverige och varuhusen får därefter en 

tilldelad ”lands andel” i procent som de ska uppnå. Under vissa år fokuserar 

IKEA centralt på olika avdelningar där tillväxten ska öka. Försäljningens 

tillväxtplan för de olika affärsområdena presenteras flera år i förväg vilket gör 

att cheferna tydligt kan se när deras avdelning kommer att vara i fokus för 

tillväxt. Maximainen tycker att detta arbetssätt är bra eftersom det gör att hon 

kan fokusera på kärnverksamheten och detta förenklar arbetet för många 

andra.  

IKEAs verksamhetsår börjar i september och då förankras målen inom 

”teamen” på varuhuset. Målen styr arbetet och om försäljningsprognoserna 

ändras måste kostnaderna anpassas för att målen ska kunna uppnås. 

                                                 
5 Åsa Maximainen Businessleader IKEA Barkarby, intervju den 11 april 2014. 
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Långsiktiga mål bryts ned till kortsiktiga mål, vilka kan bestå av försäljning per 

vecka eller dag, egna mål och individuella mål. Maximainen berättar att det 

optimala målet till exempel kan vara att sälja ett helt kök, men andra delmål 

som att sälja ett visst antal vitvaror kan också finnas. För att kunna nå målen är 

företaget beroende av marknaden, som i sin tur styr kundens plånbok och 

sortimentet av produkter.  

Maximainen tycker att det är viktigt att ha som ambition att målen ska uppnås. 

Uppföljningar av målen sker i ledningsgruppen, varje vecka och på andra 

avdelningsmöten och individuella möten. Maximainen berättar att på IKEA 

finns ett säljteam som ska sälja in argument, tar hand om säljteknik, gör 

efterkontroller och rättar fel som uppkommit innan kunden får hem varorna. 

När säljteamet har korrigerat ett fel återkopplar de till den medarbetare som 

har gjort felet och ger feedback till denna. 

Mål och motivation   

Maximainen berättar att på varuhuset sker ett samarbete kring målen i grupp 

samt mellan olika avdelningar. Maximainen upplever att medarbetarna kan 

påverka målen och alla medarbetare har en egen utvecklingsplan och 

individuella mål, dock understryker hon att det är viktigt att agera när negativa 

trender uppstår, genom att stödja anställda i form utbildning och 

kompetensutveckling. Maximainen tycker att belöningar är bra och att det 

dessutom är bra att fira mål och delmål. 

4.3.3.  Ingrid Sonnelid, VD MIO Sonnelid 

Ingrid Sonnelid6 är VD på MIO Sonnelid i Karlstad och har arbetat där sedan 

mitten av 60-talet. VD:n och de 23 anställda diskuterar problem, information 

eller något annat som är viktigt att ta upp på morgonmötet och efter det 

träffar Ingrid Sonnelid kunder, gör administrativa uppgifter eller representerar 

företaget på olika sätt. Det finns ungefär 60 stycken MIO butiker och ungefär 

40 stycken av dem drivs som franchiseföretag och Mio Sonnelid är ett av de.  

Har budget? 

De butiker som ägs av MIO AB är hårt styrda av budget och av MIO AB. 

MIO AB styr endast franchisebutikerna i deras utbud. Mio Sonnelids lokal är 

för stor för att endast ha möbler från MIO, därför kompletterar de utbudet 

med svenskdesignade möbler som ska locka andra segment av kunder. För ett 

                                                 
6 Ingrid Sonnelid VD MIO Sonnelids Möbler i Karlstad, intervju den 22 april 2014. 
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år sedan bytte Mio Sonnelid från budgetlös styrning till budget. De ändrade då 

datorsystem, redovisningskonsult och revisor. På önskemål av revisorn införde 

företaget årsbudget. VD, revisor och redovisningskonsulten går igenom och 

diskuterar de snittvärden på försäljningen från föregående år samt de visioner 

som finns för framtiden och lägger därefter budget tillsammans. Ingrid 

Sonnelid tycker inte att det har varit en stor förändring att byta system av 

styrning eftersom, underlag från försäljning och andra siffror fanns tillgängliga 

förut.    

Finns mål utanför budget? 

Målet är att ”försöka hålla fjolårets siffor”. Ingrid Sonnelid berättar att de inte 

kan sätta mål i att sälja ett specifikt antal produkter per dag, istället arbetar de 

med den process som kunden går igenom från att de kommer in i butiken tills 

dessa att de gör sitt köp. Ingrid Sonnelid beskriver att den processen kan se 

olika ut och variera i längd för kunderna.  

Motivation 

På Mio Sonnelid finns det 23 stycken anställda. Ingrid Sonnelid beskriver att 

sammanhållningen i butiken är stark och de har en låg personalomsättning 

vilket hon ser som ett tecken på att de anställda trivs. Hela personalen åker på 

mässor fyra gånger varje år och träffar andra som arbetar på MIO.  

Monetär belöning? 

På Mio Sonnelid har de varken provision eller belöningssystem. Under julen 

varje år får de heltidsanställda samma summa pengar från företaget.  

I kriser 

Ingrid Sonnelid berättar att när kriser sker i omvärlden som bidrar till att 

kunderna inte handlar hos dem, så påverkas de av detta. Samtidigt förklarar 

Ingrid Sonnelid att företaget har funnits sedan 1940-talet och kan stå stadigare 

under krisen än vad andra nyetablerade företag kan. När det går sämre under 

en period för företagen kan MIO AB sänka priserna på sina möbler för att 

anpassa dessa till kundernas plånböcker.  
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4.4. Intervjuer banker 

4.4.1. Kontorschef på Nordea 

Kontorschefen7 har arbetat på Nordea i flera år och ska se till att kontoret når 

sina mål. För att nå kontorets mål ser kontorschefen till att ge personalen 

coachning och feedback via medarbetarsamtal, som hålls en gång varje månad. 

I ansvaret ingår att granska kvalitén på den rådgivning de anställda har gett till 

kunder och att se till att lagar, regler samt finansinspektionens krav följs.  

Har budget? 

Kontorschefen berättar att de inte använder budget enligt det traditionella 

sättet men koncernledningen sätter mål som företaget ska leverera och dessa 

bryts ner till mål per land, region och kontor. Inom en region kan målen för 

olika kontor variera och hänsyn tas till olika förutsättningar som kontoren har 

som till exempel möjligheterna till tillväxt. Kontorets resultat följs upp och 

jämförs med målen, sedan sker en återkoppling mellan kontorschefen och 

regionchefen.  

Finns mål utanför budget? 

Ett mål är att öka kvalitén i rådgivningen men det är också viktigt att under ett 

kundmöte höja medvetandet hos kunden om plötsliga händelser som kan 

inträffa, för att ge bästa råden om hur de kan hantera sådana händelser. 

Tekniska lösningar möjliggör att administrativa uppgifter kan skickas till en 

annan ort för vidare hantering och därmed blir kontoren mer kundorienterade 

och de får möjlighet att hjälpa fler kunder. Kontorschefen tycker att den 

hanteringen fungerar bra, men tydliggör även att bankens ärenden ökar i 

komplexitet med åren vilket gör att medarbetarna inför kundmötet måste ha 

mer information om kunden.  

Motivation 

På Nordea tror man att medarbetarna blir motiverade av beröm och den 

uppskattning de får på sin arbetsplats, vilket de menar leder till att medarbetare 

kan reflektera sin positiva energi vidare till kunderna. Kontorschefen berättar 

att sammanhållningen på företaget är stark, speciellt inom regionerna eftersom 

de har mer regelbunden kontakt med varandra.  

                                                 
7 Kontorschef Nordea, intervju den 15 april 2014. 
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Monetär belöning? 

Kontorschefen berättar att det inte finns något belöningssystem som de 

anställda kan påverka individuellt på Nordea. Däremot får alla som arbetar på 

Nordea lika stor vinstandel som belöning oavsett vilken position de har. 

Kontorschefen betonar att detta kanske inte bidrar en motivation till arbetet 

hos de anställda, men menar att de anställda uppskattar belöningen när de får 

den.  

I kriser  

Kontorschefen menar att det är viktigt att nå målen som finns men att mycket 

i omvärlden kan hända, till exempel kriser och en förändrad reporänta. På en 

kontorsnivå/regionalnivå kan ägarstrukturen hos samarbetspartners förändras, 

vilket gör att förutsättningarna för samarbetet mellan dessa parter ändras. 

Kontorschefen menar att en sådan händelse kan göra att bankens förmåga att 

nå de planerade målen ändras.  

4.4.2.  Göran Bjerke, kontorschef Handelsbanken 

Bjerke8 är kontorschef för Handelsbanken i Katrineholm och har arbetat inom 

Handelsbanken i 26 år. Bjerke beskriver att en arbetsdag som kontorschef kan 

innehålla kundbesök, förberedelse av kundbesöken och annat internt arbetet 

som bland annat personalfrågor. Decentraliseringen hos Handelsbanken är 

hög och detta innebär att kontoren är självgående och inte styrs av VD:n. På 

kontoret följer man de lagar och regler som finns för banker. Handelsbanken 

handlar efter kundens intressen, vilket gör att banken inte har några precisa 

rutiner över hur de hanterar ärenden på kontoret.  

Har budget?  

Handelsbanken har ingen budget utan de använder sig av budgetlös styrning.  

Finns mål utanför budget?  

Kontorets mål sätter de anställda tillsammans i en öppen diskussion där de tar 

upp var de befinner sig idag, var de vill befinna sig i framtiden och hur de ska 

nå dit. Vissa mål bestäms högre upp i organisationen, men kontoren försöker i 

möjligaste mån att sätta egna mål för kontoret. Kontoret får rapporter från 

regionbanken om hur det går för kontoret och de följer ett KI- tal, som 

                                                 
8 Göran Bjerke kontorschef Handelsbanken i Katrineholm, intervju den 17 april 2014. 
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beräknar kontorets kostnader dividerat med dess intäkter ju lägre värde på talet 

desto bättre är det för kontoret. 

Verksamhetsåret för Handelsbanken delas in i fyra delar. Under den första 

perioden har man ”plussamtal” mellan medarbetare och kontorschef, där 

medarbetaren bidrar med en handlingsplan över hur denna ska bidra till 

kontorets mål samt utveckling och utbildning för medarbetaren diskuteras. 

Under den andra och tredje perioden sker uppföljningssamtal för att se om 

handlingsplanen uppfylls och vad som kan förbättras och under den fjärde 

perioden sker en lönediskussion på kontoret. Den verksamhetsplan som finns 

gäller hela året, men kontoret kan ändra och anpassa målen om det händer 

något på orten, vilket ger en levande målsättningsplan menar Bjerke. 

Målfokuseringen kan lätt flyttas eftersom kontoret endast har sex medarbetare, 

vilket gör att avståndet mellan kontorets mål och beslut minskas. Ett annat 

mål för kontoret är att alla som arbetar där ska kunna hantera alla typer av 

ärenden och andra uppgifter på kontoret. Kontorets mål kombineras med att 

anställda har befogenhet att lösa problem direkt med kund när de uppstår utan 

att en chef måste hantera ärendet först, detta förkortar hanteringen av 

kundärenden och arbetstiden som läggs ned per ärende minskas.   

Kundkontakten är viktig för Handelsbanken. För att bygga upp en stark 

kontakt och förtroende till kunden inkluderar de kundens intressen, 

personlighet och andra personliga intressen för att förbättra kundkontakten. 

Handelsbanken har som strategi att kontoren ska ha sina kunder inom sitt 

närområde, eftersom ett lokalt kontor kan vara mer insatt i vad som sker på 

orten och har därmed ökad kunskap om aktuella och plötsliga händelser som 

sker och kan påverka kundens livssituation.  

Motivation  

Bjerke berättar att sammanhållningen är stark på kontoret, men han menar 

också att det är viktigt att ha en balans mellan gemenskapen med kollegor och 

att vara chef. Bjerke tycker det är viktigt att anställda har ett nätverk inom 

banken för när de har ett brett kontaktnät som sträcker sig utanför kontoret 

ökar detta de anställdas trygghet samtidigt som kontorets sårbarhet minskar.  

Monetär belöning? 

När Handelsbankens resultat är bättre än konkurrenternas sker en avsättning 

till vinstandelsfonden för personalen, oktogonen. För att avgöra om banken 
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når ett högre resultat än konkurrenterna använder de sig av olika nyckeltal 

bland annat KI- tal (Wallander 1995).  

I kriser 

Bjerke berättar att risker och osäkerheter alltid finns. De har påverkats under 

2000-talet av att anställda på två stora lokala företag varslades, vilket bidrog till 

en tillfälligt nedåtgående spiral på orten. En annan faktor som kan påverka 

banken är politiska beslut. Bjerke förklarar att kreditförluster kan ske och att 

dessa inte går att förhindra, men banken kan försöka minska risken för att de 

inträffar genom bakgrundskontroller vid placeringsärenden och i samband 

med lån.   
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5. Analys 

5.1. Budget  

Handelsbanken är det enda av de intervjuade företagen som använder 

budgetlös styrning.  Fem av de sex intervjuade företagen använder budget, 

Max, McDonalds och IKEA har använt budget under en längre tid samt är 

lågprisföretag (Porter 1980) eftersom de alla strävar efter att följa budgeten, 

vill öka den totala försäljningen, vara konkurrenskraftiga samt väga in 

kostnader i relation till försäljning. Mio Sonnelid har precis infört budget och 

Nordea säger att de inte använder en traditionell budget. Kontorschefen på 

Nordea anser att de inte har budget, dock anser vi att deras styrning 

överensstämmer mer med Ax et al. (2011) traditionella budgetstyrning än med 

Hope och Frasers (2004) syn på en styrning utan budget. En annan anledning 

till att vi tycker att Nordea följer en budgetstyrning snarare än en budgetlös 

styrning är att kontoren arbetar från mål och rutiner som koncernledningen 

har satt upp. Budgetstyrning är en traditionellt beprövad styrningsmetod enligt 

Hope och Fraser (2004) och detta kan förklara varför majoriteten av de 

intervjuade företagen använder sig av den. Trots kritiken mot budget som 

började under 1970–talet använder majoriteten av våra intervjuade företag 

budget. Vi tror att Wildavskys (1978) förklaring till att budgeten är enkel och 

kontrollerbar, kan tydliggöra varför majoriteten av de intervjuade företagen i 

vår studie använder budget.  

Mio Sonnelid är det enda företaget i studien som har förändrat sin styrning 

under den senaste tiden från budgetlös till budget, de tycker inte att 

förändringen har varit så stor och den har skett i ett steg vilket 

överensstämmer med Wallanders (1995) syn på hur företag bör förändra sin 

styrningsmetod. Av de intervjuade företagen är det bara IKEA som nämner 

att de har gjort mindre justeringar genom åren i sin budget genom att göra den 

mindre detaljrik, den justeringen anser vi inte går emot Wallanders (1995) syn 

på förändring av budgeten. 

Skillnaderna som finns mellan företagen i möbelbranschen kan förklaras med 

Porters (1980) teorier om att de har olika strategier vilket gör att de använder 

budgeten olika. IKEA stämmer in på ett lågprisföretag enligt Porters (1980) 

modell och använder budgeten som ett styrverktyg medan Mio Sonnelid 

stämmer in på ett företag med differentieringsstrategi och använder budgeten 

som ett planeringsverktyg.  Anledningen till att vi tycker IKEA stämmer in på 

ett lågprisföretag är att de inte ändrar budgeten, anpassar kostnaderna så att de 
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når målen i budget när försäljning ändras, gör de anställda medvetna om de 

mål som finns och gör uppföljningar av målen vilket inkluderar feedback till 

de anställda.  Anledningen till att vi tycker att Mio Sonnelid stämmer in på ett 

företag med en differentieringsstrategi är att de fokuserar på design, att 

bemöta kunder samt att det inte är så viktigt för de om de inte når sina 

budgetmål.  

Det finns många likheter mellan företagen i snabbmatsbranschen och detta 

kan förklaras med att de båda stämmer in på Portes (1980) lågprisstrategi. 

Anledningen till att vi tycker att de båda företagen stämmer in på en 

lågprisstrategi är att de är kostnadsmedvetna och anpassar 

bemanningskostnaderna efter försäljningsnivån, att de har standardiserade 

produkter, att de har svårt att göra ändringar i budgeten och att det är viktigt 

för de att nå budgetmålen. Båda företagen i snabbmatsbranschen använder 

budget, dock finns skillnader mellan dem i hur de arbetar med den. Budgeten 

fungerar för båda företagen som ett formellt styrmedel vilket Hope och Fraser 

(2004) menar är det traditionella sättet att styra en verksamhet på. När 

företagen planerar framtiden använder de sig av historik från föregående års 

budget och tar hänsyn till förändringar i omvärlden, för att räkna fram nya 

siffor. På Max lägger restaurangchefen budgeten tillsammans med andra från 

huvudkontorets ledning och på McDonalds är det driftchefen och 

restaurangchefen som lägger budgeten. Max bryter ned sina budgetmål till mål 

per timme och McDonalds bryter ned budgetmålen till mål per kvart, vilket 

överensstämmer med Ax et al. (2011) uppdelning av budgetmål. För båda 

företagen är budgetmålen viktiga att nå. Nolfelt på McDonalds berättar att 

målen ska vara realistiska, inte för svåra och inte för lätta, vilket 

överensstämmer med Merchant och Van der Stede (2012) beskrivning av mål 

som ger bäst måluppfyllnad. På båda företagen följer 

skiftledarna/assistenterna upp målen, på Max sker detta varje dag medan på 

McDonalds följer de upp detta efter varje arbetsskift. Om de som har ansvar 

för att målen ska följas inte når målen, ger restaurangchefen feedback och 

coachning till de anställda på vardera restaurang om hur de kan nå målen i 

framtiden De överordnade cheferna använder budgeten för att utvärdera de 

ansvarigas prestation genom att göra en jämförelse mellan utfall och budget, 

vilket överensstämmer med Greves (2011) tankar om hur man kan utvärdera 

medarbetare genom budget.  

Handelsbanken och Nordea styrs av stränga lagar, regler och krav från 

finansinspektionen om hur deras verksamhet ska skötas, trots denna likhet 
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finns det en väsentlig skillnad mellan bankernas strategier och deras val av 

budget. Handelsbanken är ett företag med en hög decentraliseringen där 

kontoren är självgående och inte styrda av bankens VD (Wallander 1995) och 

Nordea har en mer centraliserad styrning med fasta rutiner. Handelsbanken 

som tillämpar en budgetlös styrning kan ändra sina mål, alla är delaktiga på 

kontoret att sätta målen och de arbetar för att få lojala kunder vilket 

överensstämmer med Porters (1980) differentieringsstrategi. Nordea ändrar 

inte sina mål, målen sätts av personer i koncernledningen och de anser att det 

är viktigt att nå målen vilket gör att deras styrning av budget, vilket stämmer 

överrens med Porters (1980) lågkostnadsstrategi. Medarbetare på Nordea blir 

utvärderade under medarbetarbetarsamtal om hur de har presterat vilket 

stämmer överrens med Ax et al. (2011) bedömning av en anställd utifrån 

budget. Handelsbanken använder Wallanders (1995) grundtankar och låter 

anställda bidra till de uppsatta målen för kontoret för att öka deras motivation 

och företagets prestation. Handelsbanken har en budgetlös styrning som gör 

att de kan anpassa sig till förändringar i omvärlden medan Nordea inte kan 

anpassa sig lika mycket till förändringar i omvärlden eftersom de enligt våra 

argument har en budget. Skillnaderna i styrning mellan bankerna gör att 

Handelsbankens chefer kan vara mer flexibla i sin styrning (Frow et al. 2010) 

vilket i sin tur bidrar till att banken bättre kan anpassa sig till konkurrensen på 

marknaden (Hope och Fraser 2004).        

Vi kan inte hitta något branschspecifikt mönster i valet av styrningsmetod. Ett 

svagt mönster i branscher kan vi se när vi frångår vårt tidigare antagande om 

att Nordea med utgångspunkt från teorin faktiskt använder en budget, då kan 

vi se att både snabbmatsbranschen och möbelbranschen använder budget. 

Men eftersom Mio Sonnelid nyligen har infört budget, har bara ett av 

företagen i möbelbranschen använt sig av en budget under en längre tid. 

Variationen i tid angående tillämpningen av budget i möbelbranschen gör att 

det endast är i snabbmatsbranschen som budget har använts under en längre 

tid.  Anledningen till att företagen i snabbmatbranschen använder budget i 

större grad än de övriga branscherna kan förklaras med Marginson och Ogden 

(2005) teorier om att chefer är positivt inställda till budget eftersom den ger 

tydlighet kring mål och stabilitet till företag, som verkar i konkurrenskraftiga 

branscher.  



31 

5.2. Mål utanför budget 

Handelsbanken är det företag i studien som har alla sina mål under denna 

underrubrik eftersom de inte har någon budget, de övriga företagen har mål i 

denna underrubrik för att komplettera målen i budgeten. Det företag i studien 

som har budget men inte har några mål utanför budget är Mio Sonnelid men 

vi tror att de kommer utforma mål utanför budget allteftersom de vänjer sig 

vid sin nya styrningsmetod.  Vi tror att företagen som använder budget och 

har mål utanför budget för att de är stora företag med etablerade verksamheter 

som kan behöva målen för att bland annat styra sina företag, säkerhetsställa 

förteagens kvalitet och öka motivationen hos de anställda.   

IKEA har fler mål utöver budget än vad Mio Sonnelids har och en anledning 

till detta tror vi kan vara att Mio Sonnelid nyligen infört budget och de har 

därmed inkluderat alla mål i budgeten. En annan förklaring till att IKEA har 

fler mål utanför budget än vad Mio Sonnelid har tror vi kan bero på att 

företagen har olika konkurrensstrategier (Porter 1980), vi har tidigare i avsnitt 

5.2 nämnt en förklaring till detta. Eftersom möbelföretagen i studien har olika 

konkurrensstrategier kan detta förklara varför IKEA, som har en 

lågprisstrategi, gör en avvägning mellan personalkostnader och den nytta 

bemötandet ger när de möter kunderna, medan Mio Sonnelid inte gör detta.  

Likheten mellan Max och McDonalds är att båda har tävlingar för att nå mål 

och de har också en hög grad av handlingsstyrning som kombineras med en 

formell kontroll (Merchant och Van der Stede 2012). Det framgår av 

intervjuerna att McDonalds har fler mål utanför budget än vad Max har och vi 

tror att detta kan bero på skillnaderna i chefernas utbildning, position samt 

ägarstrukturen på restaurangen. En annan anledning till att det framgår att 

McDonalds har fler mål utanför budget än vad Max har kan bero på studiens 

intervjuteknik. Problemen med intervjutekniken och vilka fel detta kan ge till 

studien är förklarade i avsnitt 3.3  

Det är det svårt att jämföra mål som finns utanför budget mellan bankerna 

eftersom Handelsbanken en inte använder budget medan Nordea enligt oss 

använder budget. Eftersom bankerna har olika styrning görs ingen ytterligare 

jämförelse mellan företagen i detta avsnitt.  

5.3. Motivation  

Oavsett vilken styrningstyp de intervjuade företagen har, anser de att det är 

viktigt att motivera sina anställda. I studien är Max, McDonalds och IKEA de 
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företag som använder målen i budget för att motivera anställda och de 

tydliggör målen för dessa genom att dela upp målen till bland annat mål per 

dag, vilket stämmer överens med Ax et al (2011) teorier om att de anställda 

motiveras av budgeten. Hos IKEA och McDonalds är ansvarsfördelning en 

viktig del för att motivera de anställda, vilket överrensstämer med Ax et al 

(2011) teorier om att budgeten förenklar ansvarsfördelningen i företag och 

Herzbergs et al. (1993) teorier om att ansvar är en motivationsfaktor.   

Handelsbanken som har budgetlös styrning motiverar sina anställda med 

personlig utveckling och detta gör även IKEA som använder budget, vilket 

överensstämmer med Herzbergs et al. (1993) teorier om att personlig 

utveckling är motivationsfaktor.  Handelsbanken låter anställda vara kreativa 

att sätta individuella mål och vara med att påverka hur de ska bidra till 

kontorets mål, vilket de andra företagen med budget inte gör. Frow et al. 

(2010) menar att budget begränsar chefer att vara kreativa samt begränsar 

förmågan att bygga upp ett samspel inom företaget, vilket vi tycker stämmer 

till viss del i vår studie vad gäller kreativiteten, men inte vad gäller samspelet.  

I intervjuerna med Mio Sonnelid och Nordea har det inte framgått hur de 

motiverar anställda samt vilka mål företagen har, dock nämner företagen att 

gemenskapen är viktigt på arbetsplatserna samt att de ger monetär belöning till 

de anställda. Samtidigt berättar Nordea under intervjun att beröm och 

uppskattning ger högre motivation till de anställda än en monetär belöning, 

vilket överensstämmer med Herzberg et al. (1993) syn på motivation som 

menar att erkännande är en motivationsfaktor.  Vi har svårt att förstå hur Mio 

Sonnelid och Nordea motiverar sina anställda eftersom varken gemenskap 

eller belöning leder till motivation enligt Herzberg et al. (1993) och de har inga 

tydliga mål som Wallander (1995) menar motiverar de anställda. I studien 

använder snabbmatsrestaurangerna tävlingar för att motivera anställda och på 

McDonalds leder tävlingarna oftare till belöning än vad tävlingarna på Max 

gör. På IKEA är det är viktigt att fira de delmål som uppnås i företaget, vilket 

överensstämmer med Forslund (2009) som menar att man ska belöna de 

anställdas prestationer och kan enligt Hope och Fraser (2004) öka de 

anställdas intresse att nå målen. 

På IKEA kombineras företagskulturen med budget vilket stämmer överens 

med Merchant och Van der Stede (2012) kombination av styrningstyper och 

Handelsbanken har en stark företagskultur som de kombinerar med sin 

budgetlösa styrning. Enligt Herzberg et al. (1993) ökar inte den anställdes 

motivation av företagskulturen utan den bidrar endast till att anställda trivs på 
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arbetet, vilket kan förklara varför IKEA har mål utöver budget och en 

företagskultur som ska motivera de anställda. McDonalds säger i intervjun att 

de har en stark gemenskap bland personalen, men vi anser att de styrs mer av 

sin handlingsstyrning och ansvarsfördelning än av företagets kultur.  

Det branschspecifika mönstret som vi kan se är att snabbmatsrestaurangerna 

utöver ansvar använder tävlingar för att motivera personalen att nå 

budgetmålen. Vi tror att en förklaring till varför snabbmatsrestaurangerna 

använder sig mer av tävlingar än de andra branscherna i studien är för att 

stärka personalen till att arbeta i grupp, på en liten arbetsyta. 

5.4. Monetär belöning  

Fyra av de sex intervjuade företagen ger monetär belöning till anställda, men 

på endast tre av dessa utgår belöningen till alla anställda på företaget.  Att en 

monetär belöning delas ut till de anställda i majoriteten av företagen i studien 

överensstämmer med Forslund (2009) syn att ett belöningssystem 

säkerhetsställer måluppfyllelsen IKEA, Max och McDonalds ger inte en 

monetär belöning till sina anställda, med undantag av vissa personer på 

McDonalds. I avsnitt 5.1. konstaterar vi att IKEA, Max och McDonalds är 

lågprisföretag vilket innebär att de är kostnadsmedvetna, vilket kan förklara 

varför de inte ger en monetär belöning till sina anställda. Alla företagen i 

studien anser inte att en monetär belöning behövs, utan man motiverar 

personalen på andra sätt, vilket stämmer överens med Hertzbergs (1993) 

motivationsfaktorer. Trots att Nordea ger en monetär belöning till de anställda 

medan IKEA inte gör det, anser cheferna på båda företagen att de anställdas 

motivation snarare drivs av beröm och viljan att bli sedd, än av monetära 

belöningar.  

På Handelsbanken och McDonalds är monetär belöning kopplad till prestation 

vilket stämmer överens med Kanter (1993) som kopplar ihop belöning med 

prestation. Handelsbankens monetära belöning är kopplad till en 

vinstandelsfond och till företagets prestation medan McDonalds monetära 

belöning är kopplad till den prestation skett under skiftledarens arbetspass. I 

studien framgår det att Nordea och Mio Sonnelid ger monetär belöning till 

sina anställda vid ett tillfälle varje år och företagens belöning är inte 

prestationsgrundad. Förklaringen gällande likheterna i den monetära 

utdelningen mellan Nordea och Mio Sonnelid är att inget av företagen har haft 

en definierad budget under en längre tid, där Nordea säger att de inte har 

budget medan Mio Sonnleid precis har infört budget. Kanske kan det vara så 
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att Nordeas otydliga budget och Mio Sonnelids tidigare obefintliga budget kan 

ha gett utrymme till att företagen kan ge en monetär utdelning till de anställda 

som inte grundar sig på prestation.   

Bankerna i studien är den bransch där båda företagen har en monetär 

utdelning till sina anställda, dock skiljer sig deras belöningssystem från 

varandra eftersom Handelsbanken baserar den på företagets prestation jämfört 

med andra banker medan Nordeas belöning inte är prestationsgrundande.  

5.5. I kriser 

Företagen i studien hanterar kriser på olika sätt, Handelsbanken som har en 

budgetlös styrning ändrar sina mål, Mio Sonnelid och Nordea väntar ut kriser 

och IKEA, Max och McDonalds anpassar sig till kriser.   

Möbelföretagen i studien hanterar kriser olika vilket kan förklaras med att 

företagen har olika konkurrensstrategier (Porter 1980) som tidigare nämnts i 

avsnitt 5.1. IKEA är ett lågprisföretag och de anpassar sin verksamhet i kriser 

till att skörda och dra till sig nya segment av kunder, vilket gör att de kan öka 

sin försäljning under denna period. Mio Sonnelid har en 

differentieringsstrategi och kan med sin tidiga etablering, ägande av mark och 

byggnad för verksamhet vänta ut kriser. Snabbmatsrestaurangerna i studien 

anpassar sig till kriserna genom att ändra kostnaderna och de kan därmed 

lättare nå budgetmålen. De intervjuade bankerna har olika styrningsmetoder 

och detta gör att Handelsbanken som har en budgetlös styrning kan anpassa 

sig till kriser genom att ändra målen, medan Nordea som har budget väntar ut 

krisen.  

Enligt Wallander (1995) minskar budget situationsanpassningen för företaget. 

Vi kan se i studien att inget av företagen med budget ändrar sina budgetmål i 

kriser, istället väntar de ut krisen eller anpassar sig till kriserna på andra sätt för 

att nå målen. Lågprisföretagen IKEA, Max och McDonalds anpassar 

kostnaderna till intäkterna i kriser, dock ökar IKEA sin försäljning under 

kriser, då ett nytt kundsegment blir tillgängligt för dem. Enligt Hope och 

Frasers (2004) är budgetlös styrning ett mer flexibelt alternativ än budget 

eftersom målen kan ändras vid behov, detta verka stämma med studien 

eftersom det verkar vara enklare för Handelsbanken att anpassa sig till kriser 

än vad det är för de andra företagen som har budget. Frow et al. (2010) menar 

att budgetstyrningen är en orsak till att företagen inte kan vara flexibla i kriser, 

men vi tror snarare att det är företagens medvetenhet om hur de kan hantera 
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en kris som avgör hur flexibla de är i förhållande till krisen. I studien är det 

Nordea och Mio Sonnelid som väntar ut krisen och vi tror att detta kan bero 

på att deras medvetenhet om hur de ska anpassa verksamheten till krisen kan 

vara en orsak till deras handlande. På Nordea sätter koncernledningen 

budgeten och kontoren har inte möjlighet att påverka eller att ändra den, vilket 

gör att de kanske är medvetna om att budgeten finns, men eftersom kontoret 

inte arbetar med denna dagligen kanske förståelsen för budgeten minskar. Mio 

Sonnelid är ett annat företag i studien som väntar ut krisen och vi tror att detta 

dels kan bero på att de just börjat med en budget och inte är medvetna om hur 

de kan anpassa sin verksamhet till krisen. Om vi jämför Max och Nordea kan 

vi se att på Max sätter ledningen och restaurangchefen budgeten tillsammans 

och restaurangen kan påverka den och göra ändringar i den men de arbetar 

dagligen med budgeten. Vi tror att arbetssättet på Max ökar restaurangens 

medvetenhet om budgeten som gör att restaurangen är med och anpassar sig 

till kriser, vilket inte Nordea gör.   

Det vi kan se som ett branschspecifikt mönster är att snabbmatrestaurangerna 

anpassar sig till kriser medan handlandet i kriser annars varierar i de övriga 

branscherna. Dock är sambandet i det branschspecifika mönstret svagt och 

förklaringen till att Max och McDonalds anpassar sig till kriser kan vara att de 

är lågprisföretag, vilket gör att IKEA inkluderas i det tankemönstret.  
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6. Slutsats  

Trots kritiken mot budget använder fem av de sex intervjuade företagen i 

studien budget. Handelsbanken är det enda företaget i studien som använder 

budgetlös styrning. Av de intervjuade företagen beskriver Nordea att de inte 

har någon budget, men vi anser det, baserat på teoretiska grunder från Ax et. 

Al (2011). Trots kritiken mot budget visar vår studie att majoritet av de 

intervjuade företagen använder budget och dessutom har Mio Sonnelid nyligen 

infört budget. Vi anser att Wildavskys (1978) förklaringar till varför den 

traditionella budgeten används gäller än idag vilket kan förklaras med att den 

fungerar som ett ”trygghetsinstrument” (Wallander 1995) och att den är en 

traditionellt beprövad styrningsmetod (Hope och Fraser 2004). 

Kritiken till att budget inte är lika flexibel som budgetlös styrning till kriser 

beror nog mer på företagets strategi och deras medvetenhet och motivation till 

att nå mål, än att budgeten inte är flexibel. Företagen kompletterar målen i 

budget med metoder för att motivera anställda, dock gör företagen i studien 

detta i varierande grad och gör detta oavsett styrningsmetod.  

Företagen i studien som har flest likheter inom samma bransch, enligt 

forskningsfrågorna i avsnitt 1.3., är snabbmatsrestaurangerna eftersom de har 

liknande svar på forskningsfrågorna och endast olikheter i vad gäller den 

monetära belöningen. I studien framgår det att företagen i branscherna bank 

och möbler har lika många skillnader enligt forskningsfrågorna i avsnitt 1.3.  

Trots olikheterna mellan möbelföretagen som framgår i tabell 2 tycker vi att de 

är mer lika varandra än bankerna, eftersom de använder samma 

styrningsmetod, vilket inte bankerna gör. När en jämförelse av de intervjuade 

företagen utöver branscherna görs enligt forskningsfrågorna i avsnitt 1.3., 

anser vi att IKEA och McDonalds är de företag som är mest lika varandra, 

eftersom de endast har skillnader i monetär belöning och tävlingar.  Vi anser 

att de intervjuade företagen som är mest olika varandra utöver branscherna 

enligt forskningsfrågorna i avsnitt 1.3., är Mio Sonnelid och Handelsbanken 

eftersom den enda likheten de har är att båda ger monetär belöning till de 

anställda, trots att den i de olika företagen baseras på olika grunder.  

Som tidigare nämnts kan vi se vissa likheter i företagens styrning mellan och 

inom branscher, dock kan nog dessa bättre förklaras med Porter (1980) 

konkurrensstrategier varför lågprisföretagen använder sig mer av budget än de 

andra företagen i studien.  
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6.1. Förslag till framtida studier 

För att fastställa generella likheter och skillnader hos företagen inom samma 

och olika branscher, kunde vi ha intervjuat fler personer på företagen men 

även intervjuat fler företag inom branscherna. Tyvärr räckte inte vår tidsram 

för studien till detta. De företag vi kom i kontakt med hade dessutom olika 

skäl till varför de bara kunde erbjuda oss en intervju. Däremot kan detta vara 

ett förslag till fortsatta studier inom samma område. Det vi kan se utifrån vår 

studie är att utbildningsnivån har varierat mellan cheferna på de olika 

företagen vi har intervjuat. Förslag till framtida studier kan vara att jämföra 

företagens resultat med hjälp av deras årsredovisningar och jämföra detta med 

chefernas utbildningsnivå samt deras medvetenhet om och förståelse för hur 

ekonomin på företaget fungerar.  
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8. Appendix  

8.1. Frågeguide 

8.1.1. Frågor till chef  

 Om intervjuad 
Kan du beskriva dig själv? 
Vilket arbete har du? Position?  
Hur länge har du arbetat på företaget? 
Har du någon tidigare erfarenhet av ekonomiarbete/chef/ledarskap? 
Hur ser en vanlig dag ut på arbetet? 

 

 Organisationen 
Kan du beskriva hur organisationen på ser ut på företaget?  
Får ni order från huvudkontor/ fria händer? 
Kan du beskriva gemenskapen/sammanhållningen/företagskulturen. 
 

 Planering. 
Hur långt in i framtiden planerar ni för VA? 
Hur går planeringen till? 
Hur ofta sker detta? 
Hur hanterar ni om omvärlden förändras/  kris/ oroligheter?  
Kan du själv påverka planeringen av framtiden? 
Nöjda med planeringen av framtiden?  
Stämmer med utfallet?  
Många justeringar i efterhand? 

 

 Mål 
Vilka kortsiktiga och långsiktiga mål har ni? 
Hur viktigt det är att uppfylla de satta målen? 
Hur är Kraven kring målen?- tunga/svåra att nå? 
Hur går kommunikation kring måluppfyllnaden till? 
- Är alla medvetna om de mål som finns? 
- Hur styr målen en vanlig dag på jobbet?  
- Kan du själv påverka målen?  
Motivation/belöningar för att nå mål?- Finns? Behövs? 
Vem har ansvar till att målen följs?  
Hur kontrolleras att målen följs? – Hur ofta? Konsekvenser vid avvikelse? 
Hur justeras framtida budgetar om målet inte nås under året?  
 

 Nöjda med planeringssättet? 
Fungerar planeringen för er verksamhet? 
Om ni skulle ändra på något, vad skulle ni ändra på då? 
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 Om annat än budget finns  
Vad finns istället i företaget? 
Vem har ansvar för hur det går för verksamheten? 
-Hur tänker man kortsiktigt och långsiktigt i företaget? 
-Vilka faktorer är viktiga för verksamheten?  
 

8.1.2. Frågor till mellanchef/ gruppchef  

 Om intervjuad 
Kan du beskriva dig själv? 
Vilket arbete har du? Position?  
Hur länge har du arbetat på företaget? 
Hur ser en vanlig dag ut på arbetet? 
 

 Organisationen 
Kan du beskriva hur organisationen på ser ut på företaget?  
Får ni order från huvudkontor/ fria händer? 
Kan du beskriva gemenskapen/sammanhållningen/företagskulturen. 
Hur är relationen mellan chef/mellanchef och chef/medarbetare? 

 

 Mål 
Vilka kortsiktiga och långsiktiga mål har ni? 
Hur viktigt det är att uppfylla de satta målen? 
Hur är Kraven kring målen?- tunga/svåra att nå? 
Hur går kommunikation kring måluppfyllnaden till? 
- är alla medvetna om de mål som finns? 
- hur styr målen en vanlig dag på jobbet?  
- själv påverka målen?  
Motivation/belöningar för att nå mål? - Finns? Behövs? 
Vem har ansvar till att målen följs?  
Hur kontrolleras att målen följs? – Hur ofta? konsekvenser vid avvikelse?  
 
 
 
 

 

 

 

 



 

  



 

 

 


