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2 Problemstilling  

Der har gennem tiden været rejst en række kritik punkter af den traditionelle økonomistyring og 

budgettet i særdelshed. Kritikken går blandt andet på at budgettet hurtigt mister sin aktualitet, at 

det optager for meget tid til forberedende aktiviteter på bekostning af de værdiskabende 

aktiviteter, og at det er med til at skabe suboptimering i de enkelte afdelinger. En analyse fra 

Basico Consulting når frem til at 49 % af virksomhederne vurderer at deres budget er aktuelt 

under 6 måneder af det år, det ellers skulle dække, samt at kun ca. 1/3 af virksomhederne er 

tilfredse med deres budget. (Basico Consulting A/S, 2010)  

Med finanskrisens indtog i 2008 blev det specielt tydeligt at virksomhedernes budgetter ikke er 

gode til at håndtere en dynamisk verden, en verden der er blevet mere volatil, mens budgettet 

stadig er statisk. Med en statisk tilgang til en dynamisk verden, er problemer næsten dømt til at 

opstå, og jo mere volatil branchen er, jo hurtigere vil budgettet blive uddateret. Når budgettet for 

næsten halvdelen af virksomhederne i Basico Consultings analyse, er aktuelt i mindre end 6 

måneder, mister budgettet også sin evne til at være et effektivt styringsværktøj.  

Som en reaktion på problemerne i den traditionelle økonomistyring, har Jeremy Hope og Robin 

Fraser opstillet Beyond Budgeting teorien, der giver virksomheder mulighed for at skrotte deres 

budget. Men hvordan styrer man effektivt en virksomhed uden at have et budget til at gøre det 

efter. Budgettet har gennem mange år været en grundpille i økonomistyringen, og givet 

virksomhederne mulighed for at planlægge deres aktiviteter for den kommende periode. Hvordan 

skal denne planlægning foregå, hvis ikke virksomhederne har et budget at gøre det ud fra?  

Flere store danske virksomheder har skiftet over til Beyond Budgeting teorien, så problemerne 

med den traditionelle økonomistyring og budgettet må være signifikante. En artikel fra Business 

Finance af Jack Sweeney ligefrem bringer en nekrolog over budgettet, og beskriver, hvorfor det 

ikke længere bør være en del af virksomheders planlægning og styring. (Sweeney, 2009) 

Så hvad er det der gør at virksomheder som Coloplast og Danfoss har skiftet over til Beyond 

Budgeting teorien, og hvad kan de få ud af skiftet. Coloplast har været en af 

foregangsvirksomhederne for Beyond Budgeting teorien i Danmark, og det kunne være interessant 

at vide om teorien har givet bedre styringsredskaber, og om den har givet nogle fordele igennem 



Side 4 af 125 
 
 

finanskrisen for en virksomhed som Coloplast og andre virksomheder der følger teorien. Endvidere 

kunne det være interessant at undersøge, hvordan Beyond budgetting tankegangen er blevet 

implementeret og hvilke ændringer det har givet i organisationen, både i form af ændrede 

processer og ændret struktur. Har modellen medført en mulighed for hurtigere tilpasning til de 

ændrede konjunkturer, og hvis der er skabt fordele ved Beyond budgetting, kunne disse så også 

have været skabt i en virksomhed med et traditionelt budgetsystem? 
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3 Problemformulering  

Ovenstående problemstilling har vakt min interesse, da jeg selv har oplevet en række af de 

problemstillinger omkring budgettet der bliver kritiseret. Jeg er derfor interesseret i at undersøge, 

hvad Beyond Budgeting teorien går ud på og, hvordan den adskiller sig fra Management Control 

Systems teorien. Ligesom jeg er interesseret i at undersøge, hvorfor virksomhederne har truffet et 

valg om at benytte Beyond Budgeting teorien, og hvilken betydning det har fået for virksomheden. 

Derfor har jeg opstillet følgende problemformulering: 

Hvordan adskiller Beyond Budgeting teorien sig fra 
ledelsesdelen af den gængse økonomistyringsteori, 
og hvilken effekt kan Beyond Budgeting teorien 
have i en produktionsvirksomhed? 

For at afdække min problemformulering vil jeg besvare følgende undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvad fortæller Management Control Systems teorien om ledelse via budgetstyring? 

 Hvad fortæller Beyond Budgeting teorien om ledelse via budgetstyring? 

 Hvilke ligheder og forskelle er der mellem i to teorier? 

 Hvilken teoretisk betydning vil eventuelle forskelle have? 

 Hvordan benyttes Beyond Budgeting teorien hos Coloplast? 

 Hvilken effekt har indførelsen af Beyond Budgeting haft for Coloplast? 

De to første spørgsmål skal søge at danne et grundlag for en analyse at de to teorier mod 

hindanden. Grunden til at jeg vælger at sammenligne Beyond Budgeting teorien med MCS teorien, 

er at det er min opfattelse at Beyond Budgeting teorien ikke blot handler om for eller i mod et 

budget, men er en helt anden tilgangsvinkel til virksomhedsledelse. Beyond Budgeting teorien 

handler i høj grad om ledelse og motivation. Jeg vil derfor sammenligne Beyond Budgeting teorien 

med Management Control System teorien (MCS), for at få et sammenligningsgrundlag, der er på 

samme styringsmæssige niveau. For at belyse hvilken effekt Beyond Budgeting teorien kan have i 

en produktionsvirksomhed, vil jeg lave et casestudie på Coloplast, og på den måde forsøge at 

afdække Beyond Budgeting teoriens effekt i en produktionsvirksomhed.  
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4 Metode 

Med dette afsnit søger jeg at give en oversigt over, hvordan jeg metodisk vil besvare min 

problemformulering. 

Jeg har valgt at opbygge denne opgave som en deduktiv undersøgelse. Det er min vurdering at den 

deduktive fremgangsmåde vil være den bedste til at besvare min problemformulering, hvor 

teorien leder frem til empirien. Mit udgangspunkt vil være teorien omkring Beyond Budgeting og 

den mere traditionelle teori omkring Management Control Systems. Jeg vil lave en sammenligning 

af de to tilgange til økonomistyring og ledelse, for at kunne analysere, hvilke forskelle og ligheder 

der er imellem de to teorisæt.  

Herefter vil jeg undersøge, hvordan teorierne benyttes i praksis ved at udfører et casestudie på 

Coloplast. Coloplast har i 2009 implementeret Beyond Budgeting i stedet for det traditionelle 

budget. Jeg anser derfor Coloplast for at være en interessant organisation at udføre et casestudie 

på i forhold til min problemstilling.  

Jeg vil indhente data både i form af primær og sekundær data. Primære data vil jeg indsamle ved 

et interview med Mira Gvozdenovic fra Coloplast, mens den sekundære data vil være i form af 

artikler, bøger, internet og statistik.  

Jeg vil udføre interviewet som et kvalitativt interview. Jeg mener at jeg vil få den bedste 

information om Coloplast og deres brug af Beyond Budgeting ved at udfører interviewet 

kvalitativt, og forholdsvist ustruktureret, så jeg har mulighed for at få afdækket eventuelle 

områder som jeg ikke har været opmærksom på inden interviewet. Jeg vil udforme en interview 

guide, så interviewet ikke bliver fuldstændig ustruktureret, men reelt heller ikke semi-struktureret. 

Jeg har inden interviewet gjort interviewede bekendt med emnerne for interviewet.  

Det, at jeg kun udfører ét interview, er klart en svaghed for opgaven, og det kan ikke afvises, at der 

kan være andre opfattelser i case-virksomheden, end den jeg får frem i mit interview. Grundet 

tidsperspektivet for denne opgave, og case-virksomhedens tid har jeg dog valgt at basere opgaven 

på kun dette ene interview, med den usikkerhed dette medfører. 
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Interview information 

Face sheet:  

Navn: Mira Gvozdenovic 

Alder: 37 

Køn: Kvinde 

Stilling: Senior Business Controller 

Antal år i stillingen: 1½ 

Antal år i firmaet: 4½ 

Involvering i Beyond Budgeting: Ganske involveret. Mira var en del af det team der udarbejdede 

detailplanen for overgangen til Beyond Budgeting. Hun har de seneste 1½ år arbejdet i afdelingen 

Finance/sales, hvor hun er med til at supportere salgsselskaberne i de enkelte lande. Hun er blandt 

andet med til at udforme de League Tables1 som salgsselskaberne bliver sammenlignet i. 

Endvidere har hun primo 2012 gennemført interview med 25 medarbejdere på alle niveauer i 

Coloplast, omkring deres opfattelse og erfaringer med Coloplasts Beyond Budgeting model kaldet 

”Planning Process, Turning Ambition into Action” 

Information om interviewets forløb. 

Interviewet forløb ikke helt som jeg havde planlagt, da respondenten, Mira Gvozdenovic, ikke 

ønskede at få interviewet optaget på video, som jeg ellers havde planlagt. Det betyder at afsnittet 

om Coloplast nu bygger på undertegnedes hukommelse omkring interviewet, fremfor en 

transskription fra en videofil. Dette medfører at der er en større risiko bias i afsnittet, der bygger 

på det udførte interview. Jeg er bekendt med denne risiko, men på grund af tidshorisonten for 

udarbejdelse af denne rapport, samt den ringe mulighed for at udføre samme interview med en 

anden person fra Coloplast, har jeg valgt at udarbejde rapporten på denne baggrund. Jeg vil 

forsøge så vidt mulig ikke at projektere min egen subjektive holdning ind i interviewbesvarelsen.   

                                                      
1
 League Tables er en tabel til sammenligning af enheder i en gruppe. Coloplast benytter League Tables til at 

sammenligne enheder på f.eks. omsætningsvækst. Enheden med højest vækst vil ligge øverst i League Table, mens 
enheden med den laveste vækst vil ligge nederst. 
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Bortset fra modviljen mod at blive optaget, var respondenten meget samarbejdsvillig og 

imødekommende. Hun havde forberedt en række præsentationer af Coloplast, deres vej fra 

traditionelle økonomistyring ud fra et budget til Beyond Budgeting samt omkring League Tables og 

Rewards. Disse præsentationer kom til at danne rammen omkring interviewet, hvor respondenten 

gerne svarede på opfølgende spørgsmål, og gav sig tid til at uddybe emner. 

Interviewet foregik i et aflukket mødelokale hos Coloplast i Humlebæk. Omgivelserne for 

interviewet var rolige, og der var en afslappet atmosfære. Der var kun ganske få afbrydelser i løbet 

af det 2½ time lange interview. 

4.1.1 Fravalg 

Jeg kunne have undersøgt min problemformulering ved at inddrage andre virksomheder, der har 

indført Beyond Budgeting teorien, eller som overvejer at indføre Beyond Budgeting teorien. 

Danfoss har inden for det seneste år startet på en implementering af Beyond Budgeting, og kunne 

også have været en spændende virksomhed at undersøge i forhold til implementering af Beyond 

Budgeting teorien. Grunden til at jeg har fravalgt denne mulighed, er at jeg gerne vil undersøge en 

virksomhed, der har erfaringer med at benytte Beyond Budgeting teorien, og ikke kun undersøge 

hvordan teorien kan implementeres.  

Jeg kunne også have valgt at undersøge, hvorfor A.P. Møller-Mærsk har meldt sig ind i BBRT2, 

uden umiddelbart at have gjort tiltag til at indføre Beyond Budgeting teorien. Det kunne være 

interessant at vide, hvad der har gjort, at de har meldt sig ind i BBRT, men også hvad der gør, at de 

endnu har afholdt sig fra at implementere teorien. Jeg mener dog at erfaringer med brugen af 

Beyond Budgeting teorien bidrager mere til besvarelse af min problemformulering, hvorfor jeg har 

fravalgt at undersøge A. P. Møller-Mærsks. Jeg kunne eventuelt have suppleret min opgave med 

en undersøgelse af A. P. Møller-Mærsks tilbageholdenhed, men grundet begrænset tid, og 

muligheden for at gå i dybde med undersøgelsen, har jeg valgt kun at fokusere på undersøgelsen 

af Coloplast. En undersøgelse af begge virksomheder kunne formentlig have givet et mere 

nuanceret billede af eventuelle faldgrupper og årsager til ikke at implementere Beyond Budgeting.  

                                                      
2
 BBRT står for Beyond Budgeting Round Table, som er et internationalt undersøgelseskonsortium med oprindeligt 33 

virksomheder, der havde erfaringer med at udskifte budgetteringsprocessen. Konsortiumet fungerer i dag som en 
ERFA gruppe for Beyond Budgeting teorien. 
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En sidste mulighed jeg havde overvejet til at undersøge min problemformulering, var at 

undersøge, hvordan Coloplast har klaret sig i forhold til sine konkurrenter siden indførelsen af 

Beyond Budgeting, eller hvordan Svenska Handelsbanken er kommet igennem finanskrisen, i 

forhold til sine konkurrenter, og undersøge videre om Beyond Budgeting teorien kan være årsag til 

en bedre eller dårligere performance. Jeg vil dog mene, at der vil blive for mange antagelser, om 

hvad Beyond Budgeting teorien kan tilskrives, til at jeg kan svare på min problemformulering på 

denne måde, hvorfor jeg også har fravalgt at undersøge min problemformulering på denne måde. 

4.2 Definition af begreber  

Økonomistyring 

Når jeg taler om økonomistyring, handler det, som Kenneth A. Merchant og Wim A. Van der 

Stedes definer Management Control Systems, om:”Anything managers do to help ensure that their 

organization’s strategies and plans are carried out or, if conditions warrant, that they are 

modified.” (Merchant & Van der Stede, 2012) Altså en ret bred definition, der omhandler de tiltag 

en virksomhed træffer, for at implementere virksomhedens strategi og opnå de opstillede mål. 

Som Anthony og Govindarajan vil jeg dog indsnævre definitionen af økonomistyring til at 

omhandle planlægning af aktiviteter, koordination af aktiviteter, kommunikation af information, 

evaluering af information, beslutninger omkring handlinger og adfærdsregulering. (Anthony & 

Govindarajan, 2007) Det er dermed den ledelsesmæssige del af økonomistyringen jeg refererer til, 

og ikke brugen af forskellige værktøjer til at løse økonomistyringsopgaven.  

Traditionel Økonomistyring 

Hvor der i denne opgave bliver refereret til den traditionelle økonomistyring, forstås en 

økonomistyringsmodel med et budget som det centrale element, hvor de primære formål er at 

skabe kontrol over virksomheden, gøre det muligt at planlægge fremtiden, og kontrollere de 

faktisk opnåede resultater.  Budgettet er samtidig koblet sammen med mellemledere og 

medarbejderes personlige mål, og med deres personlige incitamenter. Budgettet er 1 årigt, 

ligesom mål og incitamenter er det. Budgettet er også bestemmende for ressourceallokeringen i 

budgetperioden. Hele ressourcefordelingen er dermed fastlagt på forhånd, inden året går i gang, 
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og på bagrund af, hvad de enkelte afdelinger har brugt det foregående år, kun korrigeret for hvad 

ledelsen og mellemledere har forhandlet sig frem til.  

Budget 

Et budget er i denne opgave defineret som et årligt budget over en virksomheds omsætning og 

omkostninger. Budgettet fungerer både som en plan for, hvilke aktiviteter der skal gennemgøres i 

budgetperioden, et mål for, hvad der skal opnås, og et værktøj til at fordele ressourcer, så alle 

afdelinger på forhånd ved, hvad de har at arbejde med i løbet af budgetperioden.  

Budgettet fastlægges som et statisk budget én gang om året, og dækker hele det følgende 

regnskabsår. Endvidere er budgettet detaljeret ned til hver enkel konto i hver enkelt afdeling i 

virksomheden. Budgettet giver på den måde ledelsen en løbende mulighed for at udføre en 

budgetkontrol, der kan vise hvilke afdelinger der følger budgettet og hvilke der ikke gør, samt på 

hvilke punkter der sker afvigelser. 

4.3 Afgrænsning  

Beyond Budgeting handler i høj grad om motivation og virksomhedsledelse, men jeg vil i denne 

opgave afgrænse mig fra at komme ind på ledelsespsykologi, da ledelsespsykologien omkring 

Beyond Budgeting modellen kunne udgøre en selvstændig opgave, dog formentlig på en anden 

studieretning. Jeg vil også afgrænse mig fra at analysere, hvorfor det er sværere at gennemføre 

kulturændringer i nogle afdelinger i forhold til andre. Dette kunne være relevant i Coloplast, men 

jeg vil afgrænse mig fra det, da det kunne udgøre en hel opgave i sig selv. 

Beyond Budgeting teorien er repræsenteret i virksomheder i det meste af den vestlige verden, 

men jeg vil i denne opgave kun fokusere på Beyond Budgeting i en dansk kontekst, og dermed ikke 

komme ind på, hvordan kulturforskelle vil spille ind i behovet for en anden ledelsesmodel, eller 

hvad kulturen vil betyde for brugen og udbyttet af Beyond Budgeting teorien.  

Mit sigte er at undersøge hvordan Beyond Budgeting teorien benyttes i Coloplast og hvilket 

udbytte Coloplast har af Beyond Budgeting teorien. Jeg vil dermed ikke løse nogen problemstilling 

for case virksomheden, men udelukkende belyse de erfaringer Coloplast har gjort med Beyond 

Budgeting teorien. Jeg vil ikke mene at Coloplast skiller sig signifikant ud fra andre store danske 



Side 11 af 125 
 
 

produktionsvirksomheder, og jeg vil derfor antage at mine konklusioner vil kunne generaliseres til 

andre større danske produktionsvirksomheder. Jeg vil dog afgrænse mig fra at undersøge om de 

rent faktisk kan generaliseres, samt om de kan have relevans i andre typer virksomheder, for 

eksempel offentlige styrelser og institutioner.  

4.4 Struktur  

I undersøgelsen af min problemstilling, vil jeg starte med en afdækning af, hvad Beyond Budgeting 

teorien og Management Control Systems teorien (herefter MCS teorien) fortæller. Formålet med 

afdækningen er at kunne analysere, hvilke forskelle og ligheder der er mellem de to teorier, og 

hvilken betydning eventuelle forskelle teoretisk set vil have. Jeg vil herefter beskrive Coloplasts 

brug af Beyond Budgeting teorien, for derefter at analysere, hvordan virksomheden gør brug af 

teorien, hvad effekten har været, og hvordan dette stemmer overens med konklusionen af den 

teoretiske analyse. Til slut vil jeg konkludere på mine analyser, og på den måde besvare min 

problemformulering. 

 

5 Beyond Budgetting teorien 

Formålet med Beyond Budgeting er at opnå langsigtet og vedvarende komparative fordele for 

virksomheder. Grundlæggerne3 af tankegangen om Beyond Budgeting mener at der er brug for en 

ny ledelsesstil, hvor der er fokus på at få en agil virksomhed. De mener samtidig at de traditionelle 

teorier omkring ledelse og økonomistyring er ud-dateret og har en række indbyggede problemer, 

som for eksempel for kortsigtet optimering, gaming omkring målfastsættelse og medfølgende 

tidsspilde. Beyond Budgetting teorien er altså et alternativ til den traditionelle ledelse og 

økonomistyring med et budget i centrum. Teorien indeholder 12 principper som jeg her vil 

beskrive.   

5.1.1 Princip 1: Værdier 

Beyond Budgeting teorien ønsker at ændre virksomhedernes fokus fra shareholder value, til i 

stedet at have fokus på deres kunder. Teorien siger at det er i samarbejdet med kunderne at der 

                                                      
3
 Beyond Budgeting teorien er udarbejdet af Jeremy Hope og Robin Fraser på baggrund af case studies i Beyond 

Budgeting Round Table (BBRT).  
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skabes værdi, og derfor skal der være fokus på at servicere kunderne. Kunder kan i Beyond 

Budgeting teorien forstås bredt til også at omfatte interne kunder, der vil dermed stort set altid 

være en aftager til det arbejde der bliver udført, om det så er i produktionsafdelingen eller i 

finansafdelingen.  

For at servicere kunderne bedst muligt, fortæller Beyond Budgeting teorien at medarbejderne skal 

engageres i et fælles projekt med et let forståeligt formål. Formålet skal beskrive, hvad 

virksomheden bidrager med til samfundet. For eksempel et bedre liv for sukkersyge patienter som 

Novo Nordisk praktiserer. Det handler om at medarbejderne skal se et større formål med at gå på 

arbejde, og at de ikke kun arbejder for at en række investorer skal tjene så mange penge som 

muligt. Teorien fortæller at shareholder value kan blive et resultat af, at medarbejderne har større 

fokus på kunderne. Shareholder value er dermed ikke skrevet ud af Beyond Budgeting teorien, det 

skal bare ikke være det overordnede mål. Målet skal være at opretholde gode kunderelationer. 

Kun ved at have gode kunderelationer, kan virksomheden ifølge teorien sikre den langsigtede 

vedvarende drift.  

Beyond Budgeting advokerer også for at have etisk korrekte værdier, da det modsatte kan udgøre 

en risiko for den langsigtede vedvarende drift af virksomheden. Der bliver hentet eksempler i 

konkursboerne i kølvandet på finanskrisen, hvor der argumenteres for at en række af konkurserne 

kan tilskrives, at værdierne i virksomhederne ikke var etisk korrekte.  

Når virksomheden har fastlagt deres værdigrundlag, skal disse værdier kommunikeres ud i 

organisationen så ofte som muligt, ligesom de skal udleves i virksomheden fra topledelse og hele 

vejen ned igennem organisationen.  

5.1.2 Princip 2: Governance 

Governance handler om den styreform der udøves i virksomheden. Ifølge Beyond Budgeting skal 

virksomheder ”ledes ud fra delte værdier og sunde vurderinger, ikke detaljerede regler og 

regulativer.” (Hope, Bunce, & Röösli, The Leader's Dilemma, 2011) Værdisættet, der blev 

beskrevet i princip 1, har altså en grundlæggende betydning for ledelsen af virksomheden, da det 

er med til at sætte rammerne for den kultur, der bliver opbygget, og for den ledelse/styreform, 

der kan udøves i virksomheden.   
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Beyond Budgeting teorien advokerer for at der bliver opbygget en åben og ærlig kultur, hvor man 

kan diskutere risici og uenigheder. Med en åben og ærlig kultur, kan virksomheden ledes ud fra de 

værdier virksomheden bygger på. Første skridt til en åben og ærlig kultur, er ifølge Beyond 

Budgeting teorien at skabe transparens omkring virksomhedens økonomi, dette er beskrevet i 

afsnittet Princip 3: Transparency, samt at stole på medarbejderne. Holdningen til medarbejderne 

skal gerne være, at de er interesseret i at gøre et godt stykke arbejde, og ikke at de skal tvinges til 

det. 

En åben og ærlig kultur, vil også betyde en større mulighed for virksomheden, til at forholde sig til 

de risici, som man påtager sig, vurderer skaberne af Beyond Budgeting teorien. Risici skal være et 

emne, der bliver diskuteret i hele organisationen, også i bestyrelsen, som bør have det højt på 

deres agenda. (Hope, Bunce, & Röösli, The Leader's Dilemma, 2011)  

5.1.3 Princip 3: Transparency 

Som nævnt i det forrige afsnit er transparens et vigtigt redskab til at skabe en åben og ærlig kultur, 

der kan være med til at forme virksomheden til en mere sund langsigtet drift.  

Transparens handler om at give virksomhedens økonomiske tal fri til medarbejderne, og kun at 

have én sandhed omkring de økonomiske tal. Medarbejderne skal have mulighed for at trække 

alle de tal, de mener, er nødvendige i forhold til, for eksempel, at vurdere deres eget arbejde, eller 

vurdere egen afdelings omkostninger i forhold til andre afdelinger.  

Tankegangen er at virksomhederne ikke kan holde al information hemmelig for medarbejderne, og 

at det derfor vil være bedre at drage udbytte af at dele informationen, end at bruge kræfter på at 

holde den hemmelig. (Hope & Fraser, Beyond Budgeting, 2003) Udbyttet vil blandt andet være 

beslutninger, der bliver foretaget på det bedst mulige grundlag.  

Ved at få en mere transparent organisation og økonomi, argumenterer Beyond Budgeting teorien 

også for at virksomhederne, der følger teorien, vil opleve at dårlige nyheder kommer hurtigere 

frem i lyset. Det betyder at virksomhederne på et tidligere stadie kan tage forholdsregler i forhold 

til de ændringer og risici der opstår. Virksomhederne vil altså blive mere agile af at have en åben 

og ærlig kultur. For at fremme en åben kultur er det ifølge Beyond Budgeting teorien vigtigt at 
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medarbejderne ikke bliver straffet for at viderebringe dårlige nyheder. Det er noget, der skal 

fremmes og opmuntres til.  

Endvidere argumenterer Beyond Budgeting teorien for, at man ikke får mindre kontrol af at give 

informationer fri til medarbejderne. Man får bare en anden kontrol. Det at alle kan se de 

økonomiske resultater for hver enkelt enhed eller afdeling, betyder at der er mange der kan 

kontrollere de økonomiske tal, og at det derfor bliver sværere at skjule økonomisk kriminalitet.  

5.1.4 Princip 4: Teams 

Et centralt tema i Beyond Budgeting teorien er decentralisering. De enkelte afdelinger skal have en 

større handlefrihed til at træffe beslutninger, og forme deres egen strategi.  

Tankegangen er, at beslutningerne skal ud til de medarbejdere, der er tæt på kunderne og bedst 

ved, hvad der er brug for i forhold til at opretholde en god kunderelation. Det vil også betyde at 

virksomheden hurtigere vil kunne reagere på ændrede markedsforhold eller andre eksterne 

faktorer, der har betydning for virksomheden. Teorien fortæller at i og med vi lever i en 

omskiftelig verden, er det nødvendigt at være omstillingsparat, hvilket man ifølge teorien kun er, 

hvis afdelingerne har mulighed for at skifte kurs når udfordringerne opstår, i modsætning til én 

gang om året når budgettet bliver fastlagt. 

Med en decentralisering af organisationen, skal lederne ikke længere udlægge detaljerede planer 

for afdelingerne, men være sparingspartner for, at den strategi, der bliver fastlagt i den enkelte 

afdeling er ambitiøs, tager højde for tilgængelig information, samt at der er foretaget en 

risikovurdering af strategien. (Hope & Fraser, Beyond Budgeting, 2003) 

Teorien fortæller også at afdelingerne skal være valuecenters og ikke bare cost centers, så der 

opnås en større grad af forståelse for, hvad der skaber værdi, og hvad der ikke skaber værdi. 

Afdelingerne skal være ansvarlige for at stille kunderne tilfredse for den lavest mulige pris. 

Ud over at have en decentraliseret organisation agiterer Beyond Budgeting teorien også for at 

virksomhederne har en enkel og flad organisationsmodel med få lag mellem direktøren og 

medarbejderen med kundekontakt. Tankegangen er at jo færre lag informationerne skal igennem, 
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jo hurtigere kommer de igennem, så der kan handles på dem, hvis det for eksempel er nødvendigt 

at revurdere den samlede strategi for virksomheden.   

5.1.5 Princip 5: Trust 

For at decentraliseringen i princip 4 skal virke, er det nødvendigt at der er tillid til medarbejderne i 

virksomheden. Der skal være tillid til, at medarbejderne kan træffe de nødvendige beslutninger, 

og at de kan udforme en strategi for, hvordan deres afdeling skal løse de opgaver den har. Der skal 

også være en grundlæggende tillid til at medarbejderne rent faktisk selv er interesserede i at yde 

et godt stykke arbejde.  

Ved at flytte en del at strategiarbejdet ud i de enkelte afdelinger, vil man ifølge teorien, opnå at få 

medarbejdere der engagerer sig i virksomheden, og som tager stilling til de udfordringer og 

muligheder, der er gældende for deres afdeling, i stedet for bare at følge planen i et fastlagt 

budget. 

Når en del af strategiarbejdet flyttes ud i de enkelte afdelinger, bliver tillid en vigtig forudsætning 

for at de ønskede fordele kan opnås. Tilliden skal også række så langt at medarbejderne ikke bliver 

bebrejdet for at lave en fejl, da fejl vil være uundgåelige når afdelingerne skal forholde sig til 

opståede trusler eller muligheder. (Hope & Fraser, Beyond Budgeting, 2003) Fejl skal ses som en 

læringsproces for afdelingen og medarbejderne. Det betyder også at hvis den enkelte afdeling 

laver en fejl, er det afdelingen selv der skal finde en løsning på fejlen. De vil dog altid have 

mulighed for at sparre med ledere højere i organisationen og på den måde gøre brug af andres 

erfaringer.  

Når medarbejderne får muligheden for at være med til at forme strategien for deres egen afdeling, 

og selv fastsætte det mål der skal arbejdes hen i mod, er teorien at medarbejderne vil føle et 

større ansvar for faktisk at nå målet og følge strategien, da det er deres egen plan og ikke noget 

der er blevet pålagt dem at følge. Forskellen ligger i at medarbejderne selv har skullet rationalisere 

sig til en beslutning, og ikke bare videreføre en beslutning, der allerede er truffet fra topledelsen, 

og som bare skal tilpasse den givne situation bedst muligt.  

Det er dog nødvendigt at opstille nogen klarer rammer for, hvad der ligger inden virksomhedens 

strategi og hvad der ikke gør. Kun ved at have nogen klare rammer, kan medarbejderne få det 
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beslutningsrum der er nødvendigt, uden at skulle have alle beslutninger godkendt af ledere højere 

oppe i organisationen.  

Selvom de enkelte teams selv skal forme deres mål og strategi for at nå dem, betyder det ikke at 

de er overladt til sig selv. I Beyond Budgeting teorien er det mellemledernes job at supportere, 

supervise og stille spørgsmålstegn ved, om den valgte strategi, er den bedste for teamet. På den 

måde kan mellemlederen trykprøve de enkelte teams strategier, for om de er ambitiøse nok, og 

har taget højde for al tilgængelig information. Denne trykprøve vil ifølge teorien være med til at 

åbne for diskussionen om målet er ambitiøst nok, og om mål og strategi ligger inden for 

virksomhedens overordnede mål og strategi.  

Mellemlederne skal også sørge for feedback til de enkelte medarbejdere og teams, så de selv kan 

vurdere hvordan det går og hvor de er. Ud fra feedbacken vil det være teamets eget ansvar at 

afgøre om de er på rette vej, eller der skal gøres yderligere for at være foran konkurrenterne. 

Det, at mellemlederne kun skal supportere og supervise, betyder at de ikke længere skal ligge 

detaljerede planer for afdelingerne, men i stedet komme med gode råd og opstille alternative 

muligheder når det er nødvendigt. 

5.1.6 Princip 6: Accountability 

Princip 6 handler om ansvar. Afdelinger og medarbejdere skal være ansvarlige for at opretholde 

gode kunderelationer, og for de omkostninger de benytter til dette. Dette betyder at kunderne 

skal være den drivende faktor, og at succeskriterierne skal stilles op omkring kundetilfredshed, 

men at afdelingen stadig er ansvarlig for at opnå denne tilfredshed til den lavest mulige pris. 

Afdelingerne skal, som beskrevet i afsnittet Princip 4: Teams, vurderes og holdes ansvarlige som 

investeringscentre, hvor afdelingen er ansvarlig for både indtægter, udgifter og investeringer.  

Så med en større handlefrihed er også fulgt et større ansvar for afdelingerne i Beyond Budgeting 

teorien i forhold til i den traditionelle økonomistyring.  

I det at afdelingerne også selv skal fastsætte sine succeskriterier, vil der ifølge Beyond Budgeting 

teorien komme en vigtig debat om, hvad målet er for afdelingen, og hvad det enkelte 

afdelingsmedlem kan gøre for at målet nås.  
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5.1.7 Princip 7: Goals 

I Beyond Budgeting teorien skal mål ikke være faste, men relative mål. Målet skal være at udvikle 

sig relativt bedre end konkurrenterne, da det er den mest retvisende parameter for om 

virksomheden klarer sig godt eller skidt under de gældende markedsvilkår.  

Samtidig skal målsætningen adskilles fra performance-evaluering og – aflønning. Opfattelsen er at 

når der bliver sat et fast mål i et budget, og performance evaluering og aflønning er afhængigt af 

dette mål, sætter man også en øvre grænse for den indsats medarbejderne vil udføre. Hvis 

medarbejderne kan se at de ikke får noget ud af at overgå de mål der er opstillet, kan der blive 

tænkt i at ”gemme” indsatsen til et nyt regnskabsår. Derfor er tanken at når der ikke er et fast mål, 

så har medarbejderne en større motivation til at se, hvor langt de reelt kan komme. 

Når virksomhedens mål går fra et specifikt fast mål, til et relativt mål om at være bedre end 

konkurrenterne, kan én type af mål være relative mål i forhold til et benchmark. Ved at 

benchmarke virksomheden op mod konkurrenter på markedet, vil virksomheden kunne vurdere 

om den relativt set klare sig godt, i forhold til sine konkurrenter og i forhold til 

markedsudviklingen. Et sammenligningsgrundlag kan for eksempel være egenkapitalens 

forrentning og/eller omkostninger i forhold til indtjening.  

En anden type relative mål er interne mål vurderet på baggrund af peer grupper internt i 

virksomheden. Her kan det være strategiske fokuspunkter, der bliver sammenlignet på mellem de 

enkelte enheder af virksomheden. Den enkelte enhed kan som tidligere nævnt selv lave planer for, 

hvad den skal gøre for at ligge i toppen af peer gruppen. Dette skal være med til at drive den 

interne udvikling, da tankegangen er, at der ikke er nogen, der har lyst til at ligge sidst, men at 

man vil gøre alt hvad man kan for at ligge i top af peer gruppen.  

5.1.8 Princip 8: Rewards 

Ifølge Beyond Budgeting teorien bør den grundlæggende holdning til medarbejderne, som nævnt, 

være, at de er interesseret i at gøre et godt job. Hvis medarbejderen har et spændende job, med 

en følelse af at bidrage med noget og gøre en forskel, vil medarbejderen blive motiveret til at gøre 

en ekstra indsats. Det handler altså mere om anerkendelse end om belønning.  
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Beyond Budgeting teorien frasiger sig dog ikke finansielle belønninger som en motiverende faktor, 

men når disse benyttes skal det i højere grad være som gruppebonusser, på enten 

virksomhedsplan eller team plan eller eventuelt en kombination. På denne måde skal alle 

medarbejderne få fornemmelsen af, at de er vigtige for virksomhedens resultat og har en andel i 

det resultat, der bliver opnået.  

Beyond Budgeting teorien advokerer for at adskille aflønning fra faste mål, og i stedet uddele 

belønning ud fra, hvordan virksomheden klarer sig relativt. Ved at uddele belønning ud fra den 

relative succes for virksomheden, kan medarbejderne blive belønnet for at yde en ekstra eller 

særlig indsats selv i år, hvor indtjeningen ikke har været stor, såfremt man har klaret sig relativt 

bedre end konkurrenterne. Det at uddele bonus ud fra relative mål, kan ifølge teorien engagere 

medarbejderne til at yde deres ypperste selv i år, hvor markedsvilkårene ikke er gode, som for 

eksempel gennem finanskrisen. Tankegangen er at virksomheder, der følger Beyond Budgeting 

teorien, vil opnå komparative fordele selv under svære markedsvilkår, da medarbejderne ikke vil 

resignere på grund at et uopnåeligt fast budgetmål og dermed uopnåeligt bonusmål. 

De relative mål vil også i den modsatte situation med gode markedsforhold, betyde at 

medarbejderne ikke har et fast mål at arbejde efter, og dermed heller ikke muligheden for at 

kunne læne sig tilbage, når målet er nået. Med relative mål skal der arbejdes hele året ud, for at 

sikre at man har klaret sig bedre end konkurrenterne. Tesen er, at det i et omskifteligt og 

konkurrencepræget marked, ikke nytter at læne sig tilbage, fordi et budgetmål er nået, det skal 

man i hvert fald ikke forvente at konkurrenterne gør.  

Det at målene ikke længere er faste men relative, betyder også at der skal være fastlagt en række 

succeskriterier, som kan sikre at eventuelle bonusser bliver uddelt på en fair måde. Her kan man 

ifølge teorien eventuelt bruge et Balance Scorecard.  

5.1.9 Princip 9: Planning 

Planlægning skal ifølge Beyond Budgeting være noget der foregår løbende, og som inddrager 

medarbejderne, da de enkelte afdelinger som tidligere beskrevet selv har mulighed for at lægge 

deres strategi. Endvidere skal planlægningen forgå omkring et rullende forecast, i stedet for som i 

den traditionelle økonomistyring, ud fra et statisk årligt budget.  
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Ved et forecast, forstås det bedste bud på de overordnede poster i virksomhedens regnskab. 

Omkostningerne skal dermed ikke splittes ud på de enkelte forretningsenheder og afdelinger. Ved 

at lave forecastet rullende, er teorien at virksomheden vil opnå en løbende revurdering af 

markedet, og hvilke tiltag der er nødvendige. Forecastene skal ikke være faste mål, der skal opnås, 

men det bedste bud på, hvordan fremtiden kommer til at se ud, og hvilke tiltag der kan blive 

nødvendige for at imødekomme denne fremtid. Forecastet skal kun benyttes til planlægning og til 

evaluering af strategien, ikke til aflønning eller evaluering af performance. Det handler om at ruste 

virksomheden bedst muligt til fremtiden og ikke diskutere, hvorfor et givent salgsmål ikke blev 

nået. Forecastene kan også omfatte scenario planning, så der indbygges forskellige mulige 

scenarier i forecastet, og ud fra disse kan der planlægges, hvilke tiltag der vil være nødvendige ved 

de enkelte mulige fremtidsscenarier. 

Det, at medarbejderne skal være inddraget i planlægningen, betyder ifølge Beyond Budgeting 

teorien at virksomheden vil få et større grundlag for gode ideer, der kan have en positiv betydning 

for virksomheden. Det er tankegangen, at de der udfører opgaverne, også er de bedste til at 

komme med ideer til, hvordan opgaverne kan løses mere enkelt, eller på en billigere måde. Ved at 

inddrage medarbejderne i planlægning og strategi arbejdet, vil der blive en bedre 

sammenhængskraft mellem det der udføres i praksis og virksomhedens overordnede strategi.  

De overordnede virksomhedsmål og strategier, bør endvidere være langsigtede, og med en 

løbende revurdering af, hvorvidt de stadig er tidssvarende og passende for virksomheden. 

Intervallet for den løbende revurdering afhænger af volatiliteten på det marked virksomheden 

opererer. Jo større volatilitet, jo oftere vil det være nødvendigt at revurdere strategi og mål. 

Revurderingen kan se på om kundernes ønsker og behov har ændret sig, og hvorvidt 

virksomheden stadig tilbyder det, kunderne reelt ønsker. 

5.1.10 Princip 10: Coordination 

Koordination af virksomhedens aktiviteter skal ske på baggrund af de forecast, som løbende bliver 

udarbejdet. Så hvor det tidligere var et fast budget, der koordinerede aktiviteterne, er det i 

Beyond Budgeting teorien et rullende forecast.  
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Der er dog en forskel på den måde koordineringen skal ske på i praksis, da forecastet ikke er 

deltaljeret ud i samme grad som et budget. Medarbejderne skal derfor selv være aktive i 

koordinationen, da der ikke længere er en deltaljeret plan at følge. Beyond Budgeting teorien 

fortæller, at hvis de enkelte afdelinger forstår deres rolle, vil de være i stand til at koordinere de 

nødvendige opgaver med andre afdelinger. Ved at have en aktiv koordination på tværs af 

afdelingerne, argumenterer teorien for at virksomheden opnår en høj kundeværdi, der vil være 

med til at skille virksomheden ud fra konkurrenterne.  

Teorien fortæller samtidig at build to order er den bedste fremgangsmåde, den sikrer at det er de 

rigtige produkter, der produceres til kunderne, ligesom den mindsker lagerbindingen.   

5.1.11 Princip 11: Resources 

Ressourcer skal ifølge Beyond Budgeting teorien være tilgængelige, når der er brug for dem, og 

ikke som i den traditionelle økonomistyring, blive allokeret i budgetlægningen. Teorien advokerer 

for at der er brug for en mere fleksibel model for tildeling af ressourcer, hvor afdelingerne kan 

bruge de ressourcer som de finder nødvendige for at sikre indtjeningen, uden at skulle indhente 

godkendelse af udgifterne. Kun hvis afdelingerne ønsker at foretage større investeringer, end det 

der ligger i den daglige drift, skal der indhentes godkendelse. Dette bør ske på baggrund af en 

business case over investeringen, som for eksempel vurderer investeringens risiko, ROI og 

indvirkning på virksomhedens strategi.  På denne måde ønskes det at sikre, at det er de mest 

rentable projekter der allokeres ressourcer til.  

Ressourcer skal gives til de teams og afdelinger der kan forrente dem bedst muligt. At have et 

omkostningsbudget vil fungere både som et loft for udgifter, men også som en nedre grænse for 

omkostningerne. Man skulle jo nødig risikere at få færre midler næste år, synes at være tilgangen i 

mange afdelinger, der benytter omkostningsbudgetter. Derfor skal virksomheder og afdelinger 

ikke styres med omkostningsbudgetter, men derimod være ansvarlige for hele deres 

omkostningsforbrug, holdt op i mod f.eks. indtjening. Ved at benytte en relativ måleenhed kan 

forskellige afdelinger også sammenlignes med hinanden, for eksempel på hvor mange 

omkostninger de har til at skabe en omsætningskrone.  
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Når virksomheden begynder at kigge mere på, hvor der skabes værdi og hvor der ikke gør, bliver 

det nemmere at identificere ikke værdi skabene aktiviteter, og skære disse aktiviteter bort.  

5.1.12 Princip 12: Control 

Der skal ifølge Beyond Budgeting teorien ikke være mindre kontrol, end i den traditionelle 

økonomistyring, men der skal være en anden type kontrol. Kontrollen skal være i forhold til, om 

virksomhedens værdier bliver efterlevet, da det er værdierne der er kernen i virksomheden. Et 

effektivt kontrolsystem bygger derfor, ifølge Beyond Budgeting teorien på at virksomheden har et 

klart værdisæt og en kultur, der støtter op om disse værdier.  

Med dette i tankerne skal succes faktorerne for virksomheden også være defineret, så der er et 

klart billede af, hvad der skal kontrolleres på. Ved at skifte til Beyond Budgeting er det ikke 

længere budgetvariancer, der skal kontrolleres, men relative mål, og for at vide, hvilke relative 

mål, der skal kontrolleres på, er det vigtigt at vide, hvad der er afgørende for virksomhedens 

succes.  

Key Performance Indicators kan være anvendelige til at give et overblik over om virksomheden og 

den enkelte afdeling er på rette vej. Eventuelt kan KPI’erne være opbygget omkring et balanced 

scorecard. Der skal ikke være for mange KPI’er, men nok til at give et klart billede af virksomheden 

og de enkelte afdelingers performance.  

Forecastet kan også blive en del af kontrolsystemet, forecastet kan fortælle om den sandsynlige 

fremtid, hvilke Cash flow der kan forventes, og hvilken kapacitet, der vil være behov for.  

Sidst men ikke mindst er teorien i Beyond Budgeting at et transparent økonomisystem, i sig selv 

skaber en kontrol. I det at alle kan se alt, vil det være svært at skjule økonomisk kriminalitet, uden 

at nogen opdager det meget hurtigt. Endvidere vil medarbejderne være mere omhyggelige med, 

hvad de bruger penge på og om det er nødvendigt, når alle andre kan se hvad der er brugt. 

Simpelhent fordi der vil være flere til at stille spørgsmålstegn ved eventuelt fråseri.  
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6 Management Control Systems teorien 

Formålet med Management Control Systems er ligesom ved Beyond Budgeting at influere 

medarbejdernes adfærd. Jeg vil her komme med en beskrivelse af, hvad teorien fortæller, for 

senere at kunne sammenholde dette med Beyond Budgeting teorien.  

Forudsætningen i MCS er, at medarbejderne skal udstyres med en retning, at de skal motiveres til 

at gøre deres arbejde og personlige begrænsninger skal så vidt muligt afdækkes. Der skal altså 

være en sammenhæng mellem virksomhedens strategi og kontrol systemer, incitamentsstrukturer 

og budget.  

6.1 Kontrol 

Kontrol er et centralt tema i MCS, hvor det at have kontrol anses for en absolut nødvendighed for 

at kunne styre en virksomhed effektivt. Det værende sig omkring allokering af midler, 

omkostninger og medarbejderadfærd.  

Virksomhedens kontroller kan være bygget op omkring fire forskellige kontroltyper. 

 Resultatkontroller  

 Handlingskontroller 

 Personale kontroller 

 Kulturel kontrol  

Under hver af de fire kontroltyper, er der en række forskellige kontroller, der kan opstilles, for at 

sikre at medarbejderne agerer i virksomhedens interesse. Det kan for eksempel være en kontrol, 

der sikrer at medarbejderne holdes ansvarlige for de handlinger de gennemfører, eller en kontrol, 

der måler resultatet af medarbejderens indsats. En virksomheds kontrolsystem består som regel af 

flere forskellige disse kontroller og kontroltyper, der tilsammen skal søge at udstyre 

medarbejderne med en klar retning for, hvor virksomheden skal hen, samt klart at opstille et 

spillerum for, hvilke beslutninger medarbejderen kan træffe.  

Når MCS taler om resultatkontroller, er det vigtigt at virksomheden kender det ønskede resultat 

og at medarbejderne har mulighed for at influere på det resultat, denne bliver målt på. Altså skal 

virksomheden kunne bestemme det ønskede resultat og måle dette effektivt, samt 
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medarbejderne skal have en mulighed for at influere på det resultat, som de bliver holdt 

ansvarlige for. Hvis ikke medarbejderne har indflydelse på de mål, de bliver målt på vil 

engagementet forsvinde.  

6.2 Finansielle ansvarscentre 

Finansielle ansvarscentre er de forretningsenheder der er ansvarlige for deres egen økonomi i 

større eller mindre omfang. Ved at inddele virksomhedens afdelinger i finansielle ansvarscentre får 

virksomheden mulighed for at sammenligne afdelinger finansielt, og er med til at minde 

medarbejderne om at deres handlinger skal konverteres til finansielle resultater, ligesom det giver 

ledelsen mulighed for at evaluere afdelingens resultat uden at skulle sætte sig ind i alle detaljer. 

(Merchant & Van der Stede, 2012) 

Ledelsens mulighed for at ”manage by exception” øges ved at inddele afdelingerne i finansielle 

ansvarscentre, da man kan lade de afdelinger, der klarer sig godt, passe sig selv, og kun adressere 

de afdelinger der har problemer.  

Der er forskellige typer af ansvarscentre, der alle har forskellig grad af ansvarlighed for deres 

økonomi.  

Revenue centers har den mindste grad af ansvarlighed overfor deres økonomi, idet de bliver målt 

på den omsætning de genererer, og ikke noget andet. Det betyder også, at der ikke bliver målt på 

profitabiliteten af omsætningen. Derfor skal revenue centers kun benyttes i deres rene form i 

afdelinger, der sælger produkter, der er cirka lige profitable. Hvis der ikke er samme profitabilitet 

på produkterne risikere man at afdelingen går efter det nemmeste salg i stedet for det mest 

profitable.  

Net Revenue centers, en variation af Revenue Centers, kan også være ansvarlig for nogle 

omkostninger uden at komme over i Profit center. Det kan for eksempel være lønninger og 

bonusser.  

Afdelinger der bliver vurderet som profit centers er, ud over at være ansvarlig for omsætningen i 

afdelingen, også ansvarlig for de omkostninger, der er brugt til at genere omsætningen. I profit 

centers bliver det Gross Margin, der er den vigtige parameter. For at det ifølge MCS teorien giver 
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mening at oprette et Profit Center, skal afdelingen have indflydelse på både sin omsætning og 

omkostninger. Hvis ikke afdelingen har indflydelse på sine omkostninger, vil afdelingen blive 

evalueret på noget den ikke har indflydelse på, hvilket kan mindske engagementet som nævnt i 

afsnittet Kontrol 

I Investment Centers er afdelingen udover omsætning og omkostninger også ansvarlige for at 

forrente den investering, der er foretaget i afdelingen. Her er afdeling altså ikke bare ansvarlig for 

at optimere GM, men også for eksempel Return on Investments. Kravet for at Investment centers 

virker, er at afdelingen som i profit centers har indflydelse på det, den bliver evalueret på. Så 

afdelingen skal ud over at have indflydelse på omsætning og omkostninger, også selv have 

indflydelse på de investeringer den foretager.  

Den sidste type af finansielle ansvarscentre er Cost Centers. Cost Centers benyttes ofte til 

produktionsafdelinger, support afdelinger og R&D, hvor der ikke direkte bliver genereret en 

omsætning. Her er afdelingen ansvarlig for de omkostninger, der bliver afholdt. Omkostningerne 

vil blive evalueret op i mod de omkostninger, der var budgetteret med for Cost Centeret. 

Når virksomheden skal oprette ansvarscentre er det kritiske spørgsmål: Hvad skal lederen være 

ansvarlig for, og hvad har denne indflydelse på. I  Figur 1 ses en typisk opstilling af hvordan en 

virksomhed kan være inddelt i forskellige ansvarscentre.  
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Figur 1 (Merchant & Van der Stede, 2012) 

 Direktøren vil være ansvarlig for hele virksomheden, og derfor også have indflydelse på både 

resultat og balance. Derfor skal direktøren evalueres som leder af et Investment Center. Ligeledes 

med underdirektørerne der også har kontrol med, hvilke investeringer der bliver foretaget i deres 

forretningsenhed. Når vi kommer ned i mellemlederlaget, er der ofte ikke længere indflydelse på, 

hvilke aktiver der er tildelt divisionen, eller hvilke aktiviteter der skal investeres i. Derfor skal disse 

kun evalueres som ledere af et Profit Center, hvor de er ansvarlige for GM.  

Strategisk valg kan også have indflydelse på valget af ansvarscenter type, i det det at vælge at 

vurdere en afdeling som et ansvarscenter med et større ansvar end normalt tildelt, kan influere på 

den arbejdsindsats der bliver udført i afdelingen, og hvilket resultat man ønsker at få 

medarbejderne til at arbejde hen imod. Det kan for eksempel være en HR funktion, der ikke bare 

bliver vurderet som et Cost Center, men som et Profit Center der har fokus på at yde en 

konkurrence dygtig service i virksomheden, så andre afdelinger ikke kan få en bedre service 

billigere hos eksterne leverandøre.  
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For at ansvarscentrerne skal virke optimalt, skal der altså være en påvirkelighed på det man bliver 

målt på, samt en kongruens til virksomhedens strategi og forretningsmodel.  

6.3 Budgettering 

Budgettering er et helt grundlæggende element i MCS. Budgettet har ifølge teorien fire formål: 

det skal virke som en operationel plan for virksomhedens strategi og aktiviteter i budgetperioden, 

det skal skabe koordination mellem de enkelte afdelinger og funktioner, det skal give ledelsen et 

overblik over virksomheden og så skal det skabe motivation blandt medarbejderne. (Merchant & 

Van der Stede, 2012) 

Det er ifølge MCS teorien nødvendigt at skabe et behov blandt medarbejderne for at vurdere 

fremtidige muligheder og udfordringer. Ved at udforme et årligt budget, bliver denne vurdering af 

fremtiden sat i system, og virksomheden sikre at medarbejderne ikke kun har fokus på den daglige 

drift. Med en vurdering af fremtidige muligheder og udfordringer, bliver det muligt at udforme et 

budget, der kan fungere som en plan for den kommende periode. Det giver samtidig også 

information til at vurdere strategiske tiltag, der eventuelt skal indarbejdes i planen. 

Budgetplanen kan derefter benyttes til at koordinere de aktiviteter, der er nødvendige at 

gennemføre i de enkelte afdelinger for at opfylde budgetmålene. Budgettet giver dermed en 

mulighed for at koordinere indsatsen i virksomheden, og bliver samtidig et 

kommunikationsværktøj, der giver en top-down beskrivelse af topledelsens prioriteringer og mål, 

ligesom det giver en bottom-up kommunikation af muligheder og trusler, samt hvilket ressourcer 

der er brug for. (Merchant & Van der Stede, 2012) 

Den information, der bliver samlet sammen i budgettet omkring muligheder og udfordringer, er 

med til at give topledelsen et overblik over, hvor virksomheden står, og hvad der venter i den 

kommende budgetperiode. Når disse muligheder og udfordringer bliver opstillet i finansielform i 

et budget, har topledelsen et hurtigt billede af, hvad man kan forvente, uden at skulle sætte sig 

ind i alle detaljer omkring de enkelte poster i budgettet.  

Når budgetmålene bliver linket sammen med performance evaluering af medarbejderne, bliver 

budgetmålene også en motiverende faktor for medarbejderne. Det er tankegangen at 
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medarbejderne vil gøre en større indsats, hvis de ved, hvad målet er, end hvis de blot bliver bedt 

om at gøre deres bedste. (Merchant & Van der Stede, 2012) 

6.4 Målfastsættelse 

MCS teorien indeholder en række forskellige muligheder for at fastsætte mål. Mulighederne går 

helt fra en historisk fremskrivning, over forhandlede mål til relative mål. Hver metode har sine 

fordele og ulemper.  

De tre overordnede typer mål er modelbaserede mål, historiske mål og forhandlede mål. De 

modelbaserede mål er velegnede, når der er kausalitet mellem input og output og de deraf 

følgende indtægter eller udgifter. Når sammenhængen er stabil bliver det muligt at fastsætte 

budgetmål ud fra et forventet input og output, da dette vil medføre en vis mængde arbejdstimer 

og materialeforbrug.  

Ved historiske mål, fastsættes årets mål ud fra tidligere års performance, enten som en ren 

fremskrivning, eller med en indbygget forventning om en vis forbedring i forhold til tidligere år.  

De forhandlede mål er vidt udbredte og dækker over en forhandling af de givne mål mellem leder 

og medarbejder. Formålet er at gøre brug af den asymmetriske viden, der er mellem de enkelte 

hierarkiske lag i virksomheden, og ramme et acceptabelt niveau for målet for både leder og 

medarbejder. 

Både de modelbaserede mål og historiske mål kan dog også blive underlagt en forhandling mellem 

leder og medarbejder, og blive til forhandlede mål 

Målfastsættelse kan enten være fast eller fleksibel. Med fast forstås at målet bliver fastsat i 

budgettet og er det gældende for hele budgetperioden. De fleksible mål vil derimod ændre sig i 

takt med en eller flere givne variabler, for eksempel markedsefterspørgsel. De fleksible mål kan 

også udformes som relative mål, så målet for eksempel bliver at have en bedre afkastgrad end en 

lignende afdeling internt eller en konkurrent. Det betyder også at de relative mål kan fastsættes 

med fokus på både interne og eksterne faktorer.     
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6.5 Incitamentssystemer 

Formålet med incitamentssystemer er at oprette et link mellem den ansattes egeninteresse og 

virksomhedens mål. (Merchant & Van der Stede, 2012) Der er altså tale om at skabe kongruens 

mellem virksomhedens mål og medarbejderens mål. Tankegangen er, at hvis medarbejderen får et 

positivt udbytte, ud af at arbejde for at nå virksomhedens mål, vil medarbejderen lægge en større 

indsats for at nå målet, end hvis medarbejderen ikke personligt får noget ud af at nå målet. Det 

behøves ikke nødvendigvis at være en monetær belønning, der kan også være ikke-monotære 

belønninger som kan være vægtet positivt af medarbejderen. Det er det, at det bliver vægtet 

positivt af medarbejderen, der er den afgørende faktor for hvor stor en indsats, der vil blive lagt, 

da det også vil være afgørende for hvor motiverende incitamentet er for medarbejderen. 

Incitamentssystemer har udover et motiverende formål også et informativt formål, med at lede 

medarbejdernes arbejdsindsats i den ønskede retning, så der bliver kongruens mellem indsatsen 

og virksomhedens strategi.  

Herudover kan et incitamentssystem også have til formål at tiltrække nye medarbejdere, samt 

fastholde nøglemedarbejdere. Alt efter hvordan forholdet er mellem fast grundløn og variabel 

bonus, vil typen af medarbejdere, der kan tiltrækkes også ændre sig. En lav grundløn og mulighed 

for en høj bonus, vil som udgangspunkt tiltrække mere risikovillige medarbejdere, eller 

medarbejdere der er sikre på, at de kan levere det der kræves for at få bonussen udbetalt. Dermed 

kan incitamentssystemet have en indflydelse på, hvilken type medarbejdere virksomheden kan 

tiltrække.  

Endvidere kan incitamentssystemer rykke en fast lønomkostning over til at blive en variabel 

bonusudbetaling, og evt. med én udbetaling pr. år efter regnskabsårets afslutning, i stedet for en 

løbende fast udbetaling. Det vil dermed kunne have en positiv likviditetsvirkning for 

virksomheden, at rykke en del af lønnen over i en bonusordning, ligesom det vil øge variabiliteten 

af virksomhedens omkostninger, til bedre at følge indtjeningen.  

Incitamentssystemer kan designes både som kortsigtede og som langsigtede. De kortsigtede er 

typisk et årige mål, der følger det årlige budget og skaber et direkte link mellem årets budget og 
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medarbejderens bonus. De kortsigtede incitamenter kan dog betyde at der også bliver tænkt 

kortsigtet i virksomheden, og ikke på hvad der vil være godt for virksomheden på lang sigt.  

Dette kan afhjælpes ved også at gøre brug af langsigtede incitamenter. Disse kan være i form af 

aktieoptioner, medarbejderaktier eller performance aktier, der først kommer til udbetaling ved 

opfyldelse af et langsigtet mål. Ved at binde hele eller en del af den eventuelle bonus til værdien 

af virksomheden, vil medarbejderne blive motiveret til at øge den langsigtede værdi af 

virksomheden i stedet for kun at optimere på kort sigt.  

Når medarbejderne skal evalueres, fortæller MCS teorien, at dette både kan ske på objektive og 

subjektive vurderinger. Alt efter hvor stor en del af ukontrollerbarhed, der er omkring de 

performance mål, der har været opstillet, kan det være fornuftigt at supplere en objektiv 

vurdering med en subjektiv vurdering af, hvor godt medarbejderen har klaret sig i forhold til de 

forudsætninger, der har været gældende i perioden. Hvis der også er en subjektiv vurdering af 

medarbejdernes performance, kan der godt blive tildelt en bonus selvom performance målet ikke 

er blevet nået. Det kan betyde at medarbejderne stadig kan have et incitament til at yde en ekstra 

indsats selvom det objektive mål ikke er til at nå. Det kan specielt have en virkning i år som vi 

netop har været igennem med finanskrise. Her har det i mange tilfælde været svært at opnå de 

budgetterede mål, selv med en ekstraordinær indsats. Med en subjektiv vurdering af 

medarbejderens performance, kan konjunkturforholdet tages ud af ligningen, og medarbejderen 

kan vurderes på, hvor godt denne har performet under de givne markedsvilkår. 

Det er også muligt at bruge øvre og nedre grænser for bonussen, for at sikre at der kun bliver 

udbetalt bonus for en reel god performance, og ikke bare for ”good fortune”. Ved at sætte en øvre 

grænse på bonussen kan virksomheden mindske udbetalingen af bonus i meget gunstige år, hvor 

resultatet ikke er skabt på baggrund af en exceptionel performance, men på grund af gunstige 

markedsforhold. En øvre grænse kan også mindske motivationen til at øge profitten kortsigtet på 

bekostning af den langsigtede indtjening, samt at mindske risikoen for at have betalt for høj bonus 

til projekter, der senere kan vise underskud. 

Kriterierne for evaluering af incitamentssystemer, er at belønningen skal være værdsat, den skal 

være stor nok til at have indflydelse, den skal stå i forhold til opgaven og den løn medarbejderen 
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kan få uden incitamentet, samt den opfattede risiko for medarbejderen. Hvis betalingen er for lav 

vil den motiverende effekt forsvinde. Belønningen skal være forståelig, både med hensyn til 

grunden og værdien af belønningen, den skal også være timely, så medarbejderen opnår den fulde 

tilfredsstillelse ved at have udført opgaven. Belønningen skal også være durable så medarbejderen 

husker den, den skal være reversibel så det sikres at eventuelle fejl kan rettes. Sidst men ikke 

mindst skal belønningen være cost efficient, så der sikres et maksimalt udbytte for virksomheden 

for så lav en pris som muligt. (Merchant & Van der Stede, 2012) 

 

7 Analyse  

På baggrund af den ovenstående teoretiske beskrivelse af de to teorier, MCS teorien og Beyond 

Budgeting teorien, vil jeg i dette afsnit analysere fordele og ulemper ved de to teorier. For at 

analysere fordele og ulemper vil jeg også analysere hvilke ligheder og forskelle, der er mellem de 

to teorier. Jeg vil i analysen også komme ind på, hvilken betydning de teoriske fordele og ulemper 

kan have i praksis.   

Jeg vil derefter hæfte konklusionerne fra denne teoretiske analyse sammen med en case omkring 

Coloplast, som har indført Beyond Budgeting, for at vurdere om de formodede teoretiske 

konsekvenser også viser sig i praksis.  

7.1 Planlægning 

Et af kritikpunkterne overfor den traditionelle økonomistyring er, at der alt for ofte ikke er 

sammenhæng mellem virksomhedens strategi og dens faktiske ageren. Det kan dog ikke uden 

videre stilles MCS teorien til last, da denne teori klart fortæller, at en virksomheds budget skal 

være en operationalisering af virksomhedens strategi. Så når der ikke er sammenhæng mellem 

strategi og budget, er det ikke MCS teorien der fejler, men virksomheden der fejler i at benytte 

MCS teorien korrekt.  

Man kan her stille spørgsmålstegn ved om Beyond Budgeting teorien, der også fortæller, at der 

skal være sammenhæng mellem virksomhedens strategi og dens faktiske ageren, vil have en større 

succesrate for faktisk at opnå denne sammenhæng. Beyond Budgeting teorien taler for at der skal 
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være en løbende strategi revurdering, i forbindelse med udfærdigelsen af de rullende forecasts. 

Men der er ikke tale om at forecastet bliver udfærdiget i forhold til strategien, men derimod 

strategien der revurderet i forhold til forecastet. Forecastet er dermed ikke en udrulning af 

virksomheden strategi, som budgettet er det i MCS teorien. Strategien defineres i stedet ud fra de 

mål som virksomheden fastsætter som overordnede mål, og som de enkelte afdelinger skal 

udforme deres egne mål i forhold til. Risikoen er at de enkelte afdelinger ikke kigger nok på de 

overordnede mål, i udfærdigelsen af deres egne mål, eller at de fastsætter mål, der er i 

overensstemmelse med de overordnede mål, men uden efterfølgende reelt at arbejde for at nå 

dem. Hvis dette er tilfældet, vil Beyond Budgeting teorien ikke være bedre til at sikre 

overensstemmelse mellem strategi og ageren end den traditionelle økonomistyring er det.  

Med det sagt er der dog problemer ved MCS teorien omkring budgettering og planlægning. Som 

Beyond Budgeting grundlæggerne pointerer, er det ikke særlig sandsynligt, at virksomheden får 

det bedste bud på fremtiden i deres budget, hvis dette budget også er linket sammen med 

medarbejdernes evaluering og aflønning. Det er mere sandsynligt, at der vil opstå et spil, der for 

medarbejderne gælder om at få så overkommelige budgetmål som muligt, da det øger deres 

mulighed for bonus, mens det for ledelsen gælder om at få så ambitiøse mål som muligt. Dermed 

kan man sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er de fremtidige muligheder og 

udfordringer, der danner grundlag for budgetmålene, eller om det er de enkelte parters 

forhandlingsstyrke. Under alle omstændigheder vil denne forhandling om mål mellem ledelse og 

medarbejder optage tid, tid der kunne have været brugt bedre.  

Når der på denne måde kan stilles spørgsmålstegn ved, om grundlaget for budgetmålene er i 

overensstemmelse med ønsket i MCS teorien, om at have et bedste bud på fremtiden, med input 

fra flere lag i virksomheden, rejser det også spørgsmålet om topledelsen får et velfunderet 

overblik over virksomheden. Hvis ikke det er udfordringer og muligheder, der danner grundlag for 

budgettet, og topledelsen bruger budgetinformationerne til at planlægge strategiske tiltag, 

mangler ledet mellem virkelighed og strategi. Strategien kan dermed risikere at bliver udformet på 

et forkert grundlag uden hold i virkeligheden.  

Hvis virksomheden på den anden side udformer budgettet centralt, og kaskaderer det ned 

igennem organisationen, uden at lade målene være til forhandling mellem medarbejdere og 
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ledere, risikerer virksomheden at det ikke er alle informationer om muligheder og trusler, der 

bliver indarbejdet i budgettet. Det kan være svært for en centraliseret budgetenhed at vide 

præcis, hvad der rører sig ude på markederne, og hvordan det influerer på de enkelte afdelinger. 

Virksomheden risikerer dermed også på denne måde at få et budget, der ikke er i tråd med den 

virkelighed, virksomheden står overfor.  

Løsningen kunne være at adskille evaluering og aflønning fra budgetmålene, men det 

underminerer det fjerde formål med budgettet, som MCS teorien opstiller. Nemlig den 

motiverende faktor. MCS teorien fortæller at medarbejderne skal evalueres og aflønnes på 

baggrund af deres performance i forhold til budgetmålene, og at dette link vil skabe en motivation 

til at nå målene. Der er dermed de facto et indbygget dilemma i MCS teorien, da en effektiv 

opfyldelse af ét formål, medfører et dårlig opfyldes af et andet formål.  

Det er derfor min vurdering, at der er hold i den kritik, der i Beyond Budgeting litteraturen bliver 

opstillet af den traditionelle økonomistyring med et budget i centrum. Budgettet kan skabe et øget 

spil mellem ledelse og medarbejder, og kvaliteten af informationerne kan være tvivlsom da der er 

rig mulighed for bias.  

Spørgsmålet er som om Beyond Budgeting teoriens tilgang til planlægning uden et budget, er en 

bedre metode til at mindske spil og øge informationsværdien. Beyond Budgeting teorien 

advokerer for, at der ikke skal være et link mellem målsætningen og aflønningen af 

medarbejderne. Det betyder at medarbejderne ikke har et økonomisk incitament i 

målfastsættelsen, og det vil dermed være mere sandsynligt, at det er de reelle muligheder og 

udfordringer på markedet, som medarbejderne vil rapportere til ledelsen, og dermed som vil 

komme til at danne grundlag for målsætningen. Der vil heller ikke være motiv til at gå igennem en 

lang forhandling for at få et overkommeligt mål. Det betyder at informationsværdi og tidsforbrug 

umiddelbart kan forbedres, ved at benytte Beyond Budgeting teorien.  

7.1.1 Motivation 

Problemet er så om MCS teorien omkring budgettets motiverende effekt er korrekt. Beyond 

Budgeting teorien underkender faste mål som motiverende, og lægger vægt på at motivation i høj 

grad stammer fra interesse. Man vil kunne finde litteratur, der taler både for og i mod faste mål 
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som motiverende. For eksempel har Robert Simons påpeget at motivationen reduceres, når mål 

ikke er specifikke (Simons, 1995). Så det kan altså være demotiverende at gøre mål relative i 

stedet for faste som i budgettet.  

En undersøgelse fra McKinsey har i 2009 undersøgt hvad 1047 personer på forskellige 

ledelsesmæssige niveauer anser som motiverende. Det at have faste mål blev ikke vurderet blandt 

de mest effektive motiverende parametre (Dewhurst, Guthridge, & Mohr, 2009). Undersøgelsen 

fra McKinsey siger at der er bedre og mere effektive måder at motivere medarbejdere på, end at 

give dem konkrete mål at forholde sig til. For eksempel anerkendelse, ansvar og opmærksomhed.  

Det er min vurdering, at faste mål kan skabe en tryghed blandt medarbejderne. Med faste mål ved 

medarbejderne præcis, hvad der forventes af dem, og de kan træffe deres beslutninger i forhold til 

de forventninger. Med de relative mål i Beyond Budgeting teorien, har medarbejderne ikke 

længere et præcist mål at forholde sig til, men ved at de vil blive vurderet bagudrettet på, hvor 

godt virksomheden eller afdelingen har klaret sig i forhold til for eksempel en konkurrent, 

markedet eller andre afdelinger i virksomheden. Det vil formentlig skabe en større usikkerhed 

omkring, hvad der bliver forventet af en som medarbejder. Det er der sikkert nogen, som godt kan 

håndtere, hvor usikkerheden kan blive en faktor til altid at gøre lidt mere. Men der er formentlig 

også nogle medarbejdere, der vil have svært ved, ikke præcis at vide, hvad der forventes af dem, 

og hvor usikkerheden kan virke demotiverende. På den anden side kan det også have 

demotiverende effekt at blive målt på noget man ikke kan influere på, og det kan være tilfældet 

med faste mål, der ikke tager højde for eventuelle makroøkonomiske ændringer, som 

medarbejderne ikke kan influere på. Ved at benytte relative mål, kan en del af den 

ukontrollerbarhed, der opstår ved makroøkonomiske ændringer filtreres ud af evalueringen, da 

det må formodes at ændringerne rammer benchmark virksomhederne i samme grad. Altså kan de 

relative mål øge kontrollerbarheden, der også har indflydelse på motivationen. 

Det kan derfor være svært at konkludere entydigt på om den motiverende effekt i et budgetmål, 

kan udkonkurreres af Beyond Budgeting teoriens motivation fra interesse. Dette nærmer sig 

ledelsespsykologi, som jeg vil afholde mig fra at komme ind på i denne opgave. Jeg vil blot notere 

at der er forskellige opfattelser af, hvad der motiverer medarbejdere bedst, og det er denne 
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opfattelse der i høj grad er afgørende for om man tror på effektiviteten af den ene eller den anden 

teori.   

7.1.2 Rullende planlægning 

Beyond Budgeting teorien taler for at planlægning skal være en løbende begivenhed hen over hele 

året og ikke kun i forbindelse med budgetlægningen. Derudover skal planlægningen ske på 

bagrund af et forecast i stedet for et detaljeret budget.  

Forskellen mellem budgettet og forecastet er detaljeringsgraden. Med forecastet får 

virksomhederne ikke samme specifikationsgrad som i budgettet. Der bliver dermed ikke, med et 

forecast, fastlagt en plan for, hvilke udgifter de enkelte afdelinger må afholde for at løse deres 

opgave.  Det kan rejse spørgsmålstegn ved om virksomheden, så kan holde styr på sine udgifter.  

Ifølge Beyond Budgeting teorien bør forecastet være rullende, så der løbende tilføjes en periode til 

forecastet. Det kan for eksempel være kvartalsvis, med 5 kvartaler forud, så der altid er et forecast 

for minimum det kommende år. Ved at lave et rullende forecast er tankegangen, at virksomheden 

vil opnå en bedre løbende vurdering af de strategiske muligheder og udfordringer. MCS teorien 

fortæller dog også om muligheden for at lave budgetter rullende, så man med budgettet kan opnå 

samme løbende vurdering af strategiske muligheder. Det er dog ikke så mange virksomheder der 

arbejder med et rullende budget. Grunden til dette kan være, at det tager tid, hver gang der skal 

lægges budget, i mange virksomheder over 16 uger. (Basico Consulting A/S, 2010). Hvis det er 

dette tidsforbrug, der skal bruges hver gang, at der skal føjes en periode til det rullende budget, er 

det ikke sært, at brugen ikke er udbredt. Men da forecastet ikke er så detaljeret som et budget, og 

der ikke er et motiv til en langstrakt forhandling mellem ledere og medarbejdere omkring målene, 

bør udfærdigelsen af endnu en periode til forecastet være væsentlig mindre tidskrævende end det 

tilsvarende til et budget.  

Fordelen ved at have et rullende forecast eller budget er at det bliver lettere at se ud over det 

indeværende regnskabsår. Virksomheden har altid en prognose for minimum 1 år ud i fremtiden, 

ligesom der er en løbende mulighed for at revurdere strategien.  
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7.1.3 Ressourceallokering 

Der bliver i MCS teorien advokeret for, at budgetter kan virke som et loft for omkostningerne, så 

disse kan styres. Desværre virker budgettet ofte også som en bund for omkostningerne. I mange 

tilfælde er årets forbrug af ressourcer bestemmende for, hvilke ressourcer afdelingen bliver tildelt 

det efterfølgende år. Jeg har som værnepligtig i det danske militær blevet bedt om, at affyrer en 

hel kasse ammunition, uden andet formål end at ammunitionen skulle bruges i det indeværende 

regnskabsår, så kompagniet kunne være sikker på, at få samme bevilling til ammunition det 

efterfølgende år. Det er efter min mening ikke en optimal måde, at få en omkostningseffektiv 

virksomhed, men årets budgetmål blev ramt og alle var tilfredse. Det er min opfattelse, at den 

samme tankegang hersker i mange virksomheder med et budget. Dette underbygges af en 

undersøgelse udført af McKinsey blandt 1600 virksomheder, der viste at 1/3 af virksomhederne 

allokerede næsten præcis det samme til de enkelte afdelinger som året før. (Hall, Lovallo, & 

Musters, 2012) Undersøgelsen er udført på amerikanske virksomheder, men det er min vurdering 

at man vil komme frem til næsten det samme, hvis man udførte undersøgelsen på danske 

virksomheder.  

Derudover kan det være problematisk, at der kun bliver bevilliget ressourcer til de enkelte 

afdelinger en gang om året, hvilket betyder at forretningsmuligheder, der opstår midt på året kan 

gå tabt, da årets ressourcer allerede er fordelt ud til de enkelte afdelinger. Eksemplet kan være, at 

en afdeling får mulighed for at tiltrække en dygtig medarbejder fra en konkurrent, hvilket vil 

kunne betyde en øget omsætning og forbedret resultat. Men da der kun er budgetteret med et 

vist antal medarbejdere og dermed lønkroner, kan afdelingen ikke ansætte medarbejderen, da der 

ikke er ressourcer til det i deres budget, til trods for at det, med stor sandsynlighed, vil have en 

positiv indvirkning på indtjeningen. Budgettet kan derfor komme til at virke som en hæmsko for 

virksomhedens agilitet.  

En mere fleksibel ressourceallokeringsmodel synes derfor nødvendig. Analysen fra McKinsey 

bakker også op om dette synspunkt, idet den viser at virksomheder, der udfører en aktiv ressource 

allokering, over en 15 års periode fra 1990 til 2005 har opnået et totalt afkast til aktionærerne, der 

gennemsnitligt er 30 % højere end i de virksomheder, som havde en passiv ressourceallokering. 
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(Hall, Lovallo, & Musters, 2012) Der er altså empiri, der taler for en mere aktiv ressource allokering 

som Beyond Budgeting teorien foreslår.  

Ifølge McKinsey analysen, er et af problemerne til, hvorfor så mange virksomheder fører en passiv 

ressourceallokering, at en aktiv ressourceallokering på kort sigt ofte vil vise et dårligere afkast til 

aktionærerne, mens det først er på lang sigt, at en aktiv ressource allokering out performer den 

passive ressourceallokering. Det betyder at virksomheder, der opstiller kortsigtede mål og 

incitamenter, ikke vil have et incitament til at lave en aktiv ressourceallokering, selvom der er 

evidens for, at det vil være bedre for virksomheden. Dette vil jeg komme nærmere ind på i 

afsnittene 7.3 Målfastsættelse og 7.4 Incitamentssystemer 

Udfordringen ved at udføre en mere aktiv ressourceallokering, er at virksomheden kan miste 

overblik. Med budgettet og en passiv ressourceallokering for det kommende år, har virksomheden 

en helt klar oversigt over, hvilke pengestrømme man kan forvente, og dermed holde styr på sin 

likviditet. Med en aktiv ressourceallokering, er der ikke længere en plan for, hvilke ressourcer der 

er brug for i løbet af året. Ressourceallokeringen vil ske løbende i takt med at der opstår 

forretningsmuligheder, og her melder spørgsmålet sig: Hvordan sikrer virksomheden, at det er de 

rigtige forretningsmuligheder, der bliver prioriteret, og at der er likviditet til at gennemføre dem. 

Beyond Budgeting teorien foreskriver at tildelingen af ressourcer skal ske ud fra behovet i de 

enkelte afdelinger, og at det kun er større investeringer, der skal godkendes. Altså åbner Beyond 

Budgeting teorien egentlig en kassekredit, som de enkelte afdelinger frit kan trække på i det 

omfang de finder det nødvendigt i den daglige drift. Dette kan være et skræmmende scenarie, hvis 

ledelsen ikke stoler fuldt ud på sine medarbejdere, og deres evner til at forvalte virksomhedens 

penge. Ressourceforbruget bliver dermed underlagt en selvregulerende kontrol i stedet for en 

ledelseskontrol, hvilket fra ledelsens synspunkt formentlig godt kan opfattes som et tab af kontrol. 

Valget mellem aktiv og passiv ressource allokering kan dermed i den traditionelle økonomistyring 

opfattes som et valg mellem agilitet og kontrol, og da den traditionelle økonomistyring i høj grad 

handler om kontrol, vil valget ofte falde ud til fordel for kontrol frem for agilitet.  

Min vurdering er at en aktiv ressourceallokering vil kunne fungere ligeså godt i MCS teorien som i 

Beyond Budgeting teorien, men at det er ledelsens opfattelse af kontrol og agilitet der er 
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afgørende for hvilken metode der bliver valgt. Endvidere vil jeg mene at en aktiv 

ressourceallokering er at foretrække frem for en passiv, og hvis ressourcerne samtidig kan 

allokeres løbende, er det min overbevisning at virksomheden vil være mere forandringsparat, og 

hurtigere kunne ændre kurs i takt med at omverdenen ændre sig. 

7.2 Koordination 

Både et budget og et forecast giver mulighed for at koordinere arbejdsindsatsen i mellem de 

enkelte afdelinger. Men hvor budgettet giver en fast og detaljeret plan til de enkelte afdelinger, er 

der ikke nogen detaljeret plan i forecastet, da dette ikke bliver specificeret ud i en sådan grad at 

det kan fungere som en plan. Et forecast stiller derfor krav til medarbejderne og de enkelte 

afdelinger til at kommunikere indbyrdes. Afdelingerne skal sammen ligge en koordinerende plan i 

forhold til det forecast der er udarbejdet for perioden. Beyond Budgeting teorien advokerer for, at 

den kommunikation der bliver skabt mellem afdelingerne, vil fungere bedre og give en bedre 

koordination end en plan fra et budget. Med en bedre koordination følger en større sikkerhed for, 

at det rigtige produkt er færdigt på det rigtige tidspunkt, hvilket vil øge kundetilfredsheden. Så 

tankegangen i Beyond Budgeting er, at intern kommunikation om koordination vil øge 

kundeværdien. Der er en teoretisk mulighed for at dette er korrekt, men der er bestemt også 

mulighed for at det kan være forkert, da der med kommunikation altid er risiko for fejl. Hvis der 

opstår et kommunikationsbrist, risikerer virksomheden at havne i en flaskehalssituation, hvor 

produktet ikke kan blive færdigt til tiden. Det stiller dermed store krav til afdelinger og 

medarbejderes evner til kommunikation, samt deres evne til at have overblik over, hvilke 

processer der indgår, og hvornår disse er nødvendige, i forhold til at have et produkt klar til rette 

tid. Der er mange fejlmuligheder, så virksomheder, der følger Beyond Budgeting teorien omkring 

koordination, påtager sig en risiko, såvel som en mulighed. 

Dermed ikke sagt at der ikke er fejlmuligheder i en plan fra et budget, og at der ikke er risici 

forbundet med at koordinere på denne måde. Der kan være ting, der er taget for givet i et budget, 

som ændrer sig undervejs, og dermed rykker til den fastlagte plan. Derudover beror budgetplanen 

også på en kommunikation omkring hvilke processer, der er nødvendige på hvilke tidspunkter for 

at have et produkt færdigt til et givent tidspunkt. Her er der bare ikke en løbende kommunikation 

og koordinering mellem afdelingerne, men en plan der bliver udfærdiget en gang om året. Det kan 
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betyde, at hvis der opstår problemer undervejs i produktionen, for en virksomhed, der benytter en 

årlig budgetplan som udgangspunkt for koordinering, vil virksomheden blive nød til at foretage en 

ny koordination, og her vil virksomheden ikke være lige så vant til at skulle kommunikere på tværs 

af afdelinger og funktioner, som Beyond Budgeting virksomheden, der er foretager denne 

kommunikation løbende.  

Dermed er der både fordele og ulemper ved begge måder at koordinere på. Hvis virksomhedens 

produktion er kompleks, med mange forskellige processer, kan det formentlig være svært for de 

enkelte afdelinger at koordinere dette internt, uden at have en overordnet plan. Det vil kræve et 

vist overblik at koordinere produktionen af et komplekst produkt, der skal igennem mange 

forskellige processer. I sådanne tilfælde vil en overordnet plan, efter min opfattelse, være lettere 

at koordinere arbejdsopgaver ud fra.  

7.3 Målfastsættelse 

Mulighederne for målfastsættelse i MCS teorien er, som beskrevet tidligere, forholdsvis brede, 

også væsentlig bredere end de fleste virksomheder gør brug af.  MCS teorien kan derfor dække 

over en stor variation i målfastsættelsen og kan også rumme de relative mål og mål med en 

længere tidshorisont som Beyond Budgeting teorien advokerer for. Dermed kan tilgangen til 

målfastsættelse i Beyond Budgeting indeholdes i MCS teorien.  

At mange virksomheder med traditionelle budgetter så ikke benytter sig af relative mål, er en 

anden sag. Dette kan blandt andet skyldes de problemer, der er ved at skulle håndtere relative 

mål, jeg har allerede har været inde på emnet i afsnittet Motivation.  

Relative mål kan opstilles både internt og eksternt, hvor de interne vil vurdere afdelinger i 

virksomheden med hinanden, mens de eksterne vil vurdere virksomheden mod konkurrenter i 

markedet.  

Det grundlæggende problem ved at skulle benytte relative mål er, at det kræver en vis 

sammenlignelighed, som ofte kan være svær at finde. Dette vil være gældende både internt og 

eksternt. Svenske Handelsbanken har i en lang årrække gjort brug af relative interne mål og haft 

stor succes med dette. (Hope, Bunce, & Röösli, The Leader's Dilemma, 2011) Men Svenske 

Handelsbanken er en virksomhed med mange ensartede afdelinger (bank filialer) som kan fungere 
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som sammenlignelige enheder. Dermed vil det formentlig også være nemmere for Svenske 

Handelsbanken at benytte sig af interne relative mål end en virksomhed, der har meget 

forskelligartede afdelinger. F.eks. en produktionsvirksomhed som Coloplast, hvor der er R&D, 

produktion, salg og marketingsafdelinger. Det kan være svært at finde et sammenligningsgrundlag 

mellem afdelinger, der er så forskelligartede. Er værditilvækst, Return on Investment eller Gross 

Margin et retvisende sammenligningsgrundlag, og hvilken KPI skal opstilles til at måle dette? Det 

er altså ikke så enkelt at opstille interne relative mål, der giver mening og viser, hvordan den 

enkelte afdeling klarer sig i forhold til andre afdelinger i virksomheden.  

Beyond Budgeting teorien beskriver, at afdelingerne skal måles på de KPI’er, der driver en 

konkurrencemæssig succes blandt homogene afdelinger i virksomheden (Hope & Fraser, Beyond 

Budgeting, 2003) Men hvilke KPI kan bruges, og hvem sammenligner man med, når afdelingerne 

ikke er homogene? I sådanne tilfælde vil det teoretisk set være væsentlig nemmere at 

sammenligne præstationen med et fastsat mål i et budget.  

Det bliver ikke nemmere, hvis virksomheden ønsker at vurdere målene relativt eksternt. Her er det 

konkurrenter eller Best Practise virksomheder, der skal sammenlignes op i mod. Problemet med at 

finde sammenlignelige enheder, er ligesom internt, at finde sammenlignelige virksomheder. Der vil 

næsten altid være forskelle, der gør at man ikke sammenligne alt. Det kan være repræsentation på 

forskellige markeder, forskellig produktsammensætning, eller kapitalstruktur. Herudover kan 

virksomheden få det problem, at det kan være svært at få oplysning om konkurrenternes 

performance, eller et overblik over hele markedet. Det er altså ikke så lige til at anvende relative 

mål, som det bliver udlagt i Beyond Budgeting teorien.  

Det traditionelle budgets faste mål kan dermed være nemmere at forholde sig til, for både ledelse 

og medarbejder. Der vil være et helt specifikt tal, der skal arbejdes hen i mod at opfylde. Det vil 

være forholdsvis nemmere at kommunikere et specifikt fast mål ud til medarbejderne, end et 

relativt mål om at være bedre end en konkurrent. Samtidig er det måske ikke alle medarbejdere 

der er enige i at den pågældende konkurrent er et godt benchmark.  

Men det at det er nemmere at sammenligne den forventede præstation med den faktiske 

præstation, gør det ikke mere retvisende for, om resultatet faktisk har været godt. For at vurdere 

om et resultat har været godt, er det min opfattelse at man bliver nød til at kigge på resultatet 
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relativt. Et fuldt ud opfyldt budgetmål med en vækst på 10 % vil ikke være meget værd, hvis 

markedet som helhed er vokset med 50 %. Her vil man relativt have præsteret dårligt, selvom man 

til fulde har opfyldt sit budget. Derfor er der fordele i at have relative mål, selvom det som sagt 

ikke er problemløst at benytte disse.  

Som før nævnt har budgetmål den ulempe, at de ofte bliver genstand for en forhandling mellem 

leder og medarbejdere. Det kan betyde, at de er et dårligt forecast for, hvad man kan forvente for 

den kommende periode. Der vil være modsatrettede interesser i forhandlingerne af målene, idet 

ledelsen som udgangspunkt vil have så ambitiøse mål som muligt, mens medarbejderne vil have så 

overkommelige mål som muligt, for at de har størst mulig chance for at kunne opfylde målet. 

Specielt hvis målet er knyttet op til en bonus, vil medarbejdernes interesse gå mod at få så lavt et 

mål som muligt, da det vil give en større chance for at opnå bonus. Denne modsatrettede 

interesse kan i mange tilfælde gøre budgetforhandlingerne ganske lange. Analysen fra Basico 

Consulting A/S viser at over 20 % af de danske virksomheder i 2010 brugte over 16 uger på 

budgetplanlægningen, samt at der har været en kraftig stigning i tidsforbruget fra 2005 til 2010.4 

Det betyder også at selvom en virksomhed der benytter sig af den traditionelle 

økonomistyringsmodel, skulle ændre målfastsættelse til at vurdere på relative mål i stedet for 

faste mål, vil disse stadig være genstand for de modsatrettede interesser mellem ledelse og 

medarbejdere. Min vurdering er dermed at det ikke vil være en løsning blot at benytte relative 

budgetmål i stedet for faste budgetmål, da virksomheden stadig risikerer at budgetmålet ikke er et 

retvisende billede af forventningerne til fremtiden, og dermed et dårligt udgangspunkt at styre 

virksomheden efter.  

Min vurdering er derfor at så længe budgetmål er linket op til performance evaluering og 

bonusudbetaling, vil de ikke give et fuldstændig retvisende billede af, hvad virksomheden kan 

forvente sig af fremtiden, og hvis målene ikke er retvisende fra start af, bliver det svært at lave en 

god evaluering, selv hvis man ellers har fundet gode benchmarks. Jeg vil derfor mene at 

målfastsættelsen vil fungere bedre når der ikke er incitamenter, der giver parterne en skjult 

agenda i forhold til at fastsætte mål for den kommende periode. 

                                                      
4
 Andelen af virksomheder, som bruger mere end 11 uger, er steget med over 60 % (Basico Consulting A/S, 2010) 



Side 41 af 125 
 
 

I Beyond Budgeting teorien er det kun de overordnede mål for virksomheden der bliver fastsat 

centralt, mens afdelingerne selv skal fastsætte deres egne mål. Men i og med der ikke er et link 

mellem målet og en eventuel bonusudbetaling, vil der ikke være en skjult agenda i at få et bestemt 

mål. Målene kan fastsættes til at være meget ambitiøse eller knap så ambitiøse uden at det har en 

økonomisk betydning for medarbejderne i afdelingen. Det kan så også betyde at medarbejderne 

ikke føler noget ansvar over for de mål der bliver fastsat. Der er dermed en udfordring i Beyond 

Budgeting teorien, i at holde medarbejderne ansvarlige for de mål, der bliver fastsat i de enkelte 

afdelinger. Tankegangen i Beyond Budgeting teorien er, at når medarbejderne selv har udformet 

deres mål, vil de automatisk have en ansvarsfølelse overfor disse mål. Og en hel anden 

ansvarsfølelse, end hvis de blev holdt ansvarlige for en centralt fastsat, eller forhandlet mål, 

selvom der skulle være knyttet en bonus direkte til målet. Man kan muligvis sætte spørgsmålstegn 

ved om denne psykologiske kobling vil vise sig i praksis, men der er nok ikke tvivl om at der vil 

være et større ejerskab over de fastsatte mål, og dermed muligvis også engagement i målene. 

Beyond Budgeting teorien forlader sig dog ikke på den psykologiske kobling alene. Teorien foreslår 

en brug af League Tables til at sammenligne de enkelte afdelinger mod hinanden. Når 

medarbejderne ved, at de vil blive sammenlignet med andre afdelinger, og bliver evalueret på 

baggrund af deres relative performance i forhold til andre afdelinger, vil de med en vis 

sandsynlighed blive interesseret i at sætte ambitiøse mål og forsøge at indfri disse mål, så de kan 

komme i top af deres League Table. 

Samtidig er det i Beyond Budgeting teorien ledelsens ansvar at supportere og udfordre 

afdelingerne i deres strategi og målfastsættelsesarbejde. Så selvom afdelingerne selv kan 

fastsætte deres mål, sker det ikke uden at de bliver efterprøvet af ledelsen for om de er i 

overensstemmelse med virksomhedens overordnede mål og strategi.  

7.3.1 Tidshorisont på mål 

Beyond Budgeting teorien er fortaler for at mål fastsættes på mellemlang sigt i stedet for kort sigt 

som ofte har været normen i den traditionelle økonomistyring. MCS teorien beskriver muligheden 

for både at fastsætte korte og langsigtede mål. Dermed ligger Beyond Budgeting heller ikke på 

dette punkt uden for MCS teorien.  
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Fordelen ved at fastsætte mål med en længere tidshorisont er, at virksomheden skaber et fokus på 

den langsigtede drift af virksomheden, og ikke bare den kortsigtede drift i det pågældende 

regnskabsår. En optimering på kort sigt kan ofte være på bekostning af den langsigtede 

optimering. Derfor kan det være fornuftigt at benytte langsigtede mål. Eventuelt kan en 

kombination af kort og langsigtede mål benyttes, så fokus ikke kun er på den ene på bekostning af 

den anden. Det der taler for at benytte en kombination, er at virksomheder risikerer at der ikke er 

noget lang sigt, hvis ikke der er fokus på det kortsigtede også. Altså at virksomheden i higen efter 

gevinster på lang sigt, ikke overlever på kort sigt. 

Jeg vil derfor ikke mene, at virksomheder alene skal fokusere på enten kort eller langsigtede mål, 

men benytte en kombination, der sikrer virksomhedens overlevelse og langsigtede ambitioner. Jeg 

ligger mig dermed teoretisk op ad MCS teoriens muligheder for at benytte en kombination. Jeg vil 

dog mene at hvis man skal fokusere ensidigt på den ene type, vil virksomheden være bedst stillet 

ved at have langsigtede mål som Beyond Budgeting teorien foreskriver, fremfor kortsigtede mål, 

som har været tendensen i den traditionelle økonomistyring.  

7.3.2 Evaluering af mål  

Mens evaluering af performance i MCS teorien foregår på baggrund af budgetvariancer, er det i 

Beyond Budgeting teorien på baggrund af performance i forhold til benchmarks og peer-grupper. 

Interne League Tables er som nævnt et af forslagene til evaluering. Problemet med League Tables 

kan dog være at det skaber en usund intern konkurrence mellem de enkelte enheder, hvor det 

gælder om at holde oplysninger for sig selv, for at have en fordel over virksomhedens andre 

afdelinger, eller ligefrem at stjæle kunder fra andre afdelinger, for selv at få et bedre resultat og en 

bedre placering i League Table. Det er derfor vigtigt at have en kultur der understøtter 

vidensdeling og samarbejde mellem afdelinger, for eksempel med brug af gruppebonus frem for 

individuelle bonusser. En virksomhed med individuelle bonusser vil meget hurtigt komme i en 

situation, hvor der kommer til at foregå en suboptimering og silotænkning i de enkelte afdelinger. 

Dermed vil League Tables med stor sandsynlighed ikke fungere i et traditionelt 

økonomistyringssystem. Men de vil formentlig kunne vise deres værd i en virksomhed med en 

Beyond Budgeting model, hvor der er fokus på at skabe fællesskabskultur.  
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7.4 Incitamentsstruktur 

Når man kigger på incitamentsstruktur og tilgangen til motivation, er der store forskelle mellem 

Beyond Budgeting teorien og den traditionelle økonomistyring. Beyond Budgeting teorien 

advokerer for, at det er indflydelse og anerkendelse, som driver medarbejdernes motivation, mens 

det i den traditionelle økonomistyring i større grad er bonusser, der skal motivere medarbejderne. 

Beyond Budgeting teorien holder sig dog på langt de fleste punkter stadig inden for rammerne af 

MCS, og kan dermed heller ikke på dette plan siges at være fuldstændig ny teori. Det er blot en 

anden måde at bruge MCS teorien på, hvor Beyond Budgeting teorien har større fokus på de ikke 

monetære incitamenter end den traditionelle økonomistyring. Kun omkring det at styre 

medarbejdernes arbejdsindsats, bevæger Beyond Budgeting teorien sig uden for rammerne af 

MCS teorien. 

Derfor handler valget af incitamentsstruktur af, hvilken opfattelse ledelsen i virksomheden har af 

deres medarbejder, og hvilke incitamenter ledelsen mener virker i forhold til at motivere 

medarbejderne.  

Valget af incitamentsstruktur bliver dermed også et valg, der afhænger af, hvilken type 

virksomhed man er eller ønsker at være. Hvis man ønsker at have en centraliseret organisation 

med en stram styring, giver det i min optik ikke mening, at ville benytte indflydelse på egne 

arbejdsopgaver som incitament. En stram styring taler for fastlagte rutiner, hvor virksomheden er 

sikker på at opgaverne bliver løst på samme måde hver gang. Derfor skal der være en 

incitamentsstruktur, der hænger sammen med virksomhedens type.  

Når det er sagt, er der studier, som viser at ikke-monetære incitamenter kan være mere 

motiverende end monetære incitamenter. I en McKinsey Quarterly artikel, der bygger på en 

undersøgelse i juni 2009 af 1047 topledere, ledere og medarbejdere fra hele verdenen, viser det 

sig at ”respondenterne ser tre ikke monetære motivationsfaktorer – anerkendelse fra nærmeste 

leder, lederskabsopmærksomhed (for eksempel en-til-en samtaler), og en chance for at lede 

projekter eller arbejdsgrupper – som ikke mindre eller ligefrem mere effektive 

motivationsfaktorer, end de tre højest rangerende monetære motivationsfaktorer” (Dewhurst, 

Guthridge, & Mohr, 2009) Der er derfor basis for at overveje, om man som virksomhed kun skal 
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fokusere på de monetære incitamenter, eller om ikke der er god grund til også at tage de ikke 

monetære incitamenter med i overvejelserne, når incitamentsstrukturen skal udformes.  

Det er også min holdning at anerkendelse og indflydelse på egne arbejdsopgaver og arbejdsdag 

har en motiverende effekt, og en betydning for, hvor værdsat jeg føler mig som medarbejder. Det 

er derfor min grundlæggende holdning, at de principper Beyond Budgeting teorien skitsere 

omkring incitamenter har en positiv indvirkning på medarbejderes motivation.  

Både i MCS teorien og Beyond Budgeting teorien er der lagt vægt på, at belønninger kan være ikke 

monetære. Den traditionelle økonomistyring har dog ikke gjort så stor brug af ikke monetære 

belønninger som Beyond Budgeting teorien advokerer for at man gør. Beyond Budgeting teorien 

har som tidligere nævnt den opfattelse at medarbejderne som udgangspunkt ønsker at yde et 

godt stykke arbejde, og motivation i ligeså høj eller højere grad kan komme fra at have en 

opfattelse af at kunne gøre en forskel og have indflydelse på sit eget arbejde.  

Det stiller krav til virksomheden at designe job, hvor medarbejderen har en følelse af at gøre en 

forskel og have indflydelse. Det kræver at virksomheden har tillid til sine medarbejdere, og tillid til 

at de kan løse deres opgaver på tilfredsstillende vis uden at have et drejebog for, hvordan det skal 

gøres.  Det kræver også at det bliver gjort klart for medarbejderen, hvorfor den opgave denne skal 

udføre for virksomheden er vigtig. Her kommer anerkendelse ind i billedet. Hvis lederne forstår at 

anerkende medarbejderne for deres indsats og den betydning den har, vil medarbejderen få en 

større tilfredsstillelse ved at udføre opgaven, og en bedre forståelse for, hvilken forskel de gør for 

virksomheden. Det behøves ikke at gå over i positiv psykologi, men en reel interesse og 

anerkendelse af medarbejderens indsats. Anerkendelse behøves i min optik ikke nødvendigvis at 

være ubetinget positiv, men bare det at lederen interesserer sig for det stykke arbejde 

medarbejder udfører, kan betyde at medarbejderen får en større følelse af at det er vigtigt.  

Anerkendelse er også beskrevet i MCS teorien, som en mulighed for at give belønning til 

medarbejdere, der yder god indsats. Men i MCS teorien bliver anerkendelse ofte kædet sammen 

med andre goder, som kan have monetær karakter, så som at have mulighed for at rejse på første 

klasse. (Merchant & Van der Stede, 2012) I Beyond Budgeting teorien står anerkendelse mere 

alene som en selvstændig måde til at øge medarbejdernes motivation.  
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Både Frederick Herzberg og Douglas McGregor har beskrevet motivationsfaktorer. Herzberg lagde 

vægt på, at det ikke nødvendigvis er monetærer incitamenter, der er de bedste til at motivere 

medarbejdere. Ansvar, anerkendelse og personlig udvikling er vægtet højt i Herzbergs Two Factor 

Theory. Såfremt der er et tilfredsstillende lønniveau, vil det ifølge teorien i højere grad være de 

ikke-monetære incitamenter der reelt skaber motivation. I Douglas McGregors X & Y teori, 

beskriver han to typer medarbejdere, hvor type Y er motiveret af personlig udvikling og 

anerkendelse. Der er dermed teorier, der peger på at ikke-monetære incitamenter kan have stor 

virkning på motivationen. 

Dermed ikke sagt at en bonus ikke kan have en motiverende effekt. Det vil jeg bestemt vurdere at 

den har, men fokusset har det med at blive snævret ind til lige præcis de kriterier, som bonussen 

bliver tildelt ud fra. Det stiller store krav til, at bonussen er udfærdiget optimalt for virksomheden, 

da det hurtigt kan fjerne medarbejdernes fokus fra, hvad der er bedst for virksomheden i sin 

helhed, til i stedet hvad der er bedst for medarbejderen, eller den afdeling denne sidder i.  

Suboptimering er ofte fremkommende problemstilling, hvor en bonus kan betyde at 

medarbejderen forbedrer resultatet for sin egen afdeling, på bekostning af en anden afdeling i 

virksomheden, hvilket kan føre til et samlet dårligere resultat for virksomheden. 

7.4.1 Styring af arbejdsindsats 

At styre medarbejdernes arbejdsindsats i den rigtige retning, er ifølge MCS teorien et af de andre 

formål med at have et incitamentsprogram. Her skiller Beyond Budgeting teorien sig ud fra MCS 

teorien, idet at Beyond Budgeting teorien ikke bruger incitamenter til at styre medarbejdernes 

arbejdsindsats i den ønskede retning. Som nævnt i afsnittene Princip 9: Planning og Princip 10: 

Coordination skal medarbejdernes indsats styres af en egen interesse i at løse opgaven bedst 

muligt. Der er som nævnt fokus på at de enkelte afdelinger selv kan planlægge, hvordan de vil 

bidrage med værdi til virksomhedens strategi, og det er i denne planlægning og de løbende 

revurderinger af afdelingernes strategi, at der sikres en sammenhæng mellem medarbejdernes 

arbejdsindsats og virksomhedens strategi.  
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7.4.2 Fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere 

Beyond Budgeting teorien forholder sig ikke til incitamentsordningers mulighed for at fastholde og 

tiltrække medarbejder. Der er hverken en anerkendelse af at et incitamentsprogram kan have den 

funktion, eller en afstandstagen til antagelsen. Min vurdering er at årsagen til dette er, at Beyond 

Budgeting teorien ikke antager at et incitamentsprogram kan skabe en vedvarende komparativ 

fordel, som ikke kan kopieres af konkurrenterne. Opfattelsen kan dermed være, at det ikke er 

incitamentssystemet i sig selv, der fastholder eller tiltrækker medarbejdere, men den kultur 

incitamentssystemet er et udtryk for. Altså en opfattelse af at løn og bonus niveau er stort set det 

samme i alle firmaer, eller hurtigt bliver det, og det derfor de udviklingsmuligheder og indflydelse 

virksomheden kan tilbyde, der skaber en reel tiltrækning af nye medarbejdere.  

Selvom jeg er enig i, at det kan være svært at opretholde et incitamentssystem som en komparativ 

fordel, kan incitamentssystemer godt benyttes til at fastholde medarbejdere. Ved at tilrettelægge 

en bonusudbetaling til at blive udbetalt for eksempel midt på året, eller i rater og gøre den 

afhængig af forsat ansættelse, kan virksomheden skabe et økonomisk incitament for 

medarbejderen til at blive i virksomheden. Hvis medarbejderen først får udbetalt bonussen for 

eksempel 5 måneder inde i et nyt regnskabsår, vil medarbejderen formentlig allerede have optjent 

en del bonus i det nye regnskabs år, og vil frasige sig denne bonus, hvis han vælger at opsige sin 

stilling.  

Samlet set vil jeg vurdere at MCS teorien omkring tiltrækning af medarbejdere ikke er holdbar på 

lang sigt, men kun kan skabe en kortvarig fordel. Incitamentssystemet kan dog godt benyttes til 

fastholdelse af medarbejdere. I det Beyond Budgeting teorien ikke forholder sig til dette, risikere 

virksomheder, der følger Beyond Budgeting teorien, at overse en mulighed til at fastholde sine 

medarbejdere ved hjælp af finansielle incitamenter.  

7.4.3 Variabilitet 

Selvom Beyond Budgeting teorien er fortaler for ikke monetære incitamenter, fraskriver teorien 

sig ikke muligheden for at uddele monetære incitamenter. Så både MCS teorien og Beyond 

Budgeting teorien åbner muligheden for at gøre en del af lønnen variabel med virksomhedens 

resultater.  
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I Beyond Budgeting teorien er de relative resultater som er afgørende for udbetalingen af en 

eventuel monetær bonus. Det kan betyde at virksomheder der følger Beyond Budgeting teorien 

kan komme til at udbetale bonus selv med et negativt resultat på bundlinjen, såfremt dette 

resultat er bedre end resultatet hos de benchmark-virksomheder, som man vurderer sine 

resultater op i mod. Altså kan virksomheden komme til at belønne medarbejderne, selvom der 

ikke er skabt overskud. Det har den ulempe at det trækker likviditet ud af virksomheden samt øger 

underskuddet. Dermed har virksomheden ikke opnået en øget variabilitet, men en mindsket 

variabilitet.  

7.4.4 Gruppebonus 

Der er mange faldgrupper i det at opstille en incitamentsstruktur. Beyond Budgeting teorien har 

også sine problemer. Teorien advokerer for at der benyttes gruppebonusser, hvilket kan fjerne 

noget af problemet med suboptimering som nævnt ovenfor. Til gengæld kan det være svært for 

den enkelte medarbejder, at se sammenhængen mellem egen arbejdsindsats og virksomhedens 

resultat. Hvis medarbejderne ikke har en opfattelse af, at de kan påvirke den gruppebonus, de kan 

opnå, vil bonussen ikke i sig selv have en motiverende effekt. 

Et andet problem ved gruppebonusser kan være free riders. Medarbejdere, der lader andre 

trække det tunge læs, men stadig får den samme bonus som resten af gruppen. Når en bonus 

bliver udbetalt på gruppeniveau i stedet for på individuelt niveau, vil en middelmådig indsats ikke 

have stor indvirkning på det samlede resultat for virksomheden og dermed ikke en stor indvirkning 

på den pågældende medarbejders bonus. Så medarbejderen vil kunne få næsten samme bonus, 

ved at yde en minimal indsats, som hvis det havde været en exceptionel indsats.  

Det er dog min vurdering at gruppebonus i Beyond Budgeting teorien, mere har til formål at drive 

kulturen i virksomheden til en fællesskabsfølelse, end den har til formål at motivere 

medarbejderne. Til det kulturelle formål kan en gruppebonus give god mening, da den 

kommunikerer, at alle har et medansvar for virksomhedens succes. På denne måde bliver 

gruppebonussen til en anerkendelse af medarbejderne, og på den måde vil gruppebonussen 

kunne virke motiverende.  
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Det at få en fællesskabsfølelse ind i virksomhedskulturen ved hjælp af en gruppebonus, kan være 

med til at øge sammenhængskraften på tværs af organisationen. Hvis man ønsker samarbejde på 

tværs af funktioner og afdelinger, vil en gruppebonus betyde at medarbejderne har det samme 

overordnede mål: så godt et resultat for hele gruppen som muligt.  

Kulturen i virksomheden kan også være med til at mindske problemet med free riders. Der er en 

indbygget kontrolfunktion i at benytte gruppebonusser, da medarbejdernes potentielle bonus er 

afhængig af at alle gør deres job godt. Det betyder at medarbejderne meget hurtigt vil se skævt til 

en free rider, og formentlig forsøge at præge eller presse free rideren til at yde en lige så stor 

indsats som resten af medarbejderne.  

Alt i alt vurderer jeg ikke faldgrupperne ved en gruppebonus til at overstige fordelene ved at 

kunne få indarbejdet en større fællesskabsfølelse i virksomheden. Dermed er det min vurdering at 

tildeling af monetære bonusser i form af gruppebonus i stedet for individuel bonus vil kunne have 

en positiv effekt på virksomhedens kultur.  

7.4.5 Tidshorisont 

Når vi taler monetære incitamenter i form af bonusser, kommer spørgsmålet om tidshorisonten 

også op som et kritisk punkt. Skal bonusser tildeles på kort- eller langtidsbetragtninger? MCS 

teorien beskriver både muligheden for at gøre brug af bonusser med en kort tidshorisont og med 

en lang tidshorisont. Begge dele rummer fordele og ulemper.  

Tidshorisonten i MCS teorien hænger nøje sammen med målfastsættelsen. Hvis virksomheden 

benytter kortsigtede mål, er det også dem der skal være et incitament til at nå. Dermed er der de 

samme grunde til at benytte enten kortsigtede eller langsigtede incitamenter, som var tilfældet 

omkring målfastsættelsen. Incitamentsstrukturens ene formål er at skabe en sammenhæng 

mellem virksomhedens mål og medarbejderens egeninteresse. Dermed skal incitamenterne have 

samme tidshorisont som målene ifølge MCS teorien.  

I Beyond Budgeting teorien er der ikke beskrevet så meget omkring tidshorisonten på 

incitamenter. I og med at Beyond Budgeting teorien i vid udstrækning er fortaler for brugen af ikke 

monetære incitamenter til at motivere medarbejderne, er dette måske logisk nok. Ikke monetære 
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incitamenter, for eksempel anerkendelse, kan og skal gives når det er fortjent, og der behøves ikke 

at blive opstillet en tidshorisont for tildelingen.  

Når Beyond Budgeting teorien gør brug af monetære incitamenter, er det i form af 

gruppebonusser, uddelt på baggrund af relativ performance. Tildelingen af bonus er altså ikke 

knyttet sammen med et enten kort- eller langsigtet mål, men kun afhængigt af den relative 

performance i det afsluttede regnskabsår. Dermed bliver incitamenterne i Beyond Budgeting 

teorien de facto kortsigtede, selvom de kortsigtede incitamenter, var en af årsagerne til at folkene 

bag Beyond Budgeting teorien satte sig for at udforme en ny teori.  

Der er, som beskrevet i afsnittet omkring målfastsættelse, ulemper ved kun at benytte kortsigtede 

incitamenter. For eksempel Earnings Management. Earnings management kan opstå når 

finansielle tal skydes mellem de enkelte år for at opnå bonus, eller hvis der optimeres på kort sigt 

på bekostning af den langsigtede indtjening i virksomheden. For eksempel ved at skrue ned for 

investeringer til R&D, mindre vedligeholdelse af materiel eller mindre medarbejder pleje. Alt 

sammen noget, der sparer penge på kort sigt, men som udhuler fremtidige indtjeningsmuligheder.  

Et kortsigtet incitament kan altså være skadeligt for virksomhederne, og gøre at virksomheden 

ikke opnår sit fulde potentiale.  

Når Beyond Budgeting teorien så alligevel gør brug af kortsigtede incitamenter, kan det hænge 

sammen med, at der ikke er det link mellem mål og incitament, som der er i MCS teorien, og der i 

større grad advokeres for gruppebonus. Begge dele noget der fjerner risikoen for en kortsigtet 

optimering, da der ikke vil kunne opnås samme fordel ved at optimere på kortsigt på bekostning af 

den langsigtede indtjening.  

7.5 Organisering  

7.5.1 Centralisering contra Decentralisering?  

Ifølge Beyond Budgeting teorien er en decentralisering den eneste vej frem for virksomheder, der 

vil være forandringsparate, og have en langsigtet konkurrencefordel. Det er ifølge teorien 

nødvendigt at få beslutningskompetencen ud til de medarbejdere, der er tæt på kunderne, og som 
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ved hvad kunderne vil have. Kun på den måde sikrer virksomheden, ifølge teorien, at den er i trit 

med kunderne og markedet.  

MCS teorien tager ikke på samme måde stilling til om decentralisering er bedre en centralisering. 

Teorien beskriver centralisering som en kontrolmekanisme, der giver topledelsen mulighed for at 

have kontrol over de beslutninger, der bliver truffet. (Merchant & Van der Stede, 2012) Hvis 

topledelsen selv træffer beslutningen, sikrer den sig mod at der bliver truffet andre beslutninger 

end dem den selv vil have. Det kan dog blive en lang arbejdsdag, hvis topledelsen ikke vil 

uddelegere nogen beslutninger, ligesom det også må have en indvirkning på medarbejdernes 

motivation, da den indirekte besked ved denne fremgangsmåde er, at medarbejderne ikke er 

kvalificeret til at træffe beslutninger.  

MCS teorien fortæller dog samtidig også, at det ofte er virksomheder der stadig er ledet af 

grundlæggeren, eller har ”kontrol freaks” som ledere der benytter en ren centraliseringsstil. 

(Merchant & Van der Stede, 2012) 

De fleste virksomheder benytter sig af en blanding, hvor nogle funktioner er decentraliseret mens 

andre er centraliseret. Valget afhænger af lovkrav, samt muligheden for stordriftsfordele i forhold 

til risikoen for øget bureaukrati, øget rigiditet og mindsket motivation. (Campbell, Kunisch, & 

Müller-Stewens, 2011) Hvis det er muligt at opnå signifikante stordriftsfordele ved at centralisere, 

og fordelen er stor nok til at opveje eventuelle risici, bør virksomheden centralisere funktionen.  

Beyond Budgeting teorien er helt klar i sin dom, om at decentralisering er den rigtige strategi. 

Teorien bygger sin dom på akademiske studier omkring ledelsespsykologi, hvor den argumenterer 

for at bedre performance bliver drevet af teamwork, selvtillid og personlig udvikling. (Hope & 

Fraser, Beyond Budgeting, 2003) Alle tre punkter som Beyond Budgeting teorien argumenterer for 

kun fremkommer i en decentraliseret organisation, og som teorien dermed mener, er vigtigere 

end stordriftsfordele.  

Min holdning er, i tråd med McKinsey artiklen om centralisering, at beslutningen omkring 

centralisering bør foregå på baggrund af en vurdering af muligheder i forhold til risici. Jeg mener 

for eksempel ikke at en produktionsvirksomhed kan ignorere eventuelle stordriftsfordele, og kun 

fokusere på decentralisering, som Beyond Budgeting teorien advokerer for. Det kan godt være at 
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en fuld decentralisering øger motivationen blandt medarbejderne, men slet ikke vurdere fordele 

mod ulemper, vil jeg mene er farligt for en virksomhed.  

7.5.2 Investeringscenter contra Cost Center 

Beyond Budgeting teorien advokerer for, at virksomhedens afdelinger i videst muligt omfang bliver 

organiseret som investeringscentre, der er ansvarlige for både omsætning, omkostninger og 

investeringer. Det betyder dog også at afdelinger kan risikerer at blive holdt ansvarlige, for ting de 

ikke kan influere på. For eksempel de aktiver afdelingen skal råde over. Eksemplet kan være en 

dagligvarebutik, der som investeringscenter vil være ansvarlig for både omsætning og 

omkostninger, men også bygningen og varelageret. Butikken vil formentlig selv have en lille 

indflydelse på varelageret størrelse, men en del af det er ofte bestemt oven fra, i det butikken skal 

have et vist fast sortiment. Bygningen vil butikken til gengæld ikke selv have nogen indflydelse på, 

så med en vurdering af Return on Investment, vil butikken blive vurderet på noget, den ikke selv 

har kontrol over. Man kan diskutere om dette er fair samt om det er fornuftigt. Der er en risiko for 

at medarbejdernes motivation daler, hvis de føler at de bliver bedømt på noget, de ikke selv har 

indflydelse på. Medarbejderne har dog stadig mulighed for at influere på den anden halvdel af 

ligningen, i form af omsætning og omkostninger. Så det er måske ikke helt unfair at blive vurderet 

på, hvordan investeringerne bliver forrentet. Investeringen hænger jo gerne sammen med et 

indtjeningspotentiale, og derfor kan det give mening at vurdere på, hvor godt dette 

indtjeningspotentiale er udnyttet, selvom medarbejderne ikke har fuld mulighed for at influerer på 

aktiverne. 

Ved nye investeringsprojekter fortæller Beyond Budgeting teorien at de enkelte afdelinger kan 

ansøge om ressourcer ved at udforme en business case på investeringen. I de tilfælde hvor 

afdelingen selv forestår investeringerne, vil det være fuldt naturligt også at blive holdt ansvarlig for 

de investerede ressourcer.  

MCS teorien advokerer for en mere diversificeret brug af finansielle ansvarscentre, hvor nogle 

afdelinger bliver vurderet som cost centre, revenue centre og profit centre, mens 

investeringscentre for eksempel er selvstændige forretningsenheder. Fordelen ved at benytte flere 

forskellige typer ansvarscentre, er at det bliver lettere at holde afdelingerne ansvarlige for præcis 

det, de kan influere på.  
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Jeg er af den opfattelse, at ved at benytte investeringscentre, vil afdelingen komme til at fungere 

mere som en selvstændig forretning, hvor medarbejderne får en forståelse for, hvad der skaber 

værdi, og hvad der ikke gør. Ved at benytte cost centre som finansielle ansvarscentre, oparbejder 

virksomheden ikke denne forståelse. Der vil kun være fokus på at holde omkostningerne nede, 

ikke for om de reelt skaber værdi. Risikoen er derfor om cost centeret i sin søgen efter at ramme 

budgetmålet, skære i omkostninger der skaber værdi, og også mere værdi, og dermed resulteret i 

et dårligere resultat for virksomheden. Men i og med cost centeret kun bliver målt på 

omkostningerne, og ikke på hvilken værdi det bidrager med, vil fokus ligge det samme sted.  Jeg 

mener derfor at et ensidigt fokus på omkostninger, eller ensidigt fokus på omsætning i revenue 

centre, kan skade den samlede indtjening i virksomheden. Jeg vil derfor mene at profit centre eller 

investeringscentre er bedre til at skabe værdi.  

Bagsiden ved at benytte profit centre eller investeringscentre er, at virksomheden bliver nød til at 

vurdere, hvilken Transfer Pricing der skal være på produkter og ydelser. Problemet opstår når flere 

forskellige afdelinger er involveret i fremstillingen af et produkt. Hvis hver enkelt af de involverede 

afdelinger skal vurderes som profitcentre eller investeringscentre, er virksomheden nød til at 

sætte en pris på produktet, når det går fra en afdeling til en anden. Hvis der ikke er en Transfer 

Price kan profitten for afdelingen ikke beregnes, og dermed kan afdelingen hverken vurderes som 

profitcenter eller investeringscenter.   

For multinationale virksomheder er Transfer Pricing et emne, man skal forholde sig til under alle 

omstændigheder, da der er stor opmærksomhed på emnet fra de respektive landes 

skattemyndigheder. Så for multinationale virksomheder, ser jeg ikke de store problemer i at 

benytte investerings- eller profitcentre, da de allerede bør have en procedure for Transfer Pricing. 

For nationale virksomheder, der ikke har haft behov for at overveje Transfer Pricing, kan det være 

en stor ekstra opgave at skulle beregne priser for alle halvfabrikata, der bliver flyttet mellem 

afdelinger. Jeg vil derfor mene at der bør være en vurdering af, den øgede forretningsforståelse i 

forhold til den ekstra tid det tager at beregne Transfer Prices. 
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7.6 Kontrol  

MCS teorien handler grundlæggende om at have kontrol med virksomheden, hvor Beyond 

Budgeting teorien handler om at skabe en agil virksomhed. Så selvom Beyond Budgeting teorien 

langt hen af vejen ligger inden for MCS teorien, er formålet forskelligt. Kontrol er ikke et mål i sig 

selv i Beyond Budgeting teorien. Teorien handler om at sikre den langsigtede vedvarende drift af 

virksomheden. Der er dog heller ikke et ønske om mindre kontrol i Beyond Budgeting teorien, der 

bliver blot argumenteret for en anden type af kontrol, hvor det i højere grad er kulturen i 

virksomheden der fungerer som kontrol.  

Ønsket om en anden type kontrol hænger sammen med de problemer, der kan være med 

kontrolsystemet i MCS teorien. Det drejer sig blandt andet om gamemanship, hvor medarbejdere 

for eksempel opbygger slack ressourcer5 til at imødegå en stram resultatkontrol, eller ved at 

manipulere med data for at ramme et budget- og bonusmål. Det kan også være problemet med 

Myopia6, hvor der bliver optimeret på kort sigt på bekostning af den langsigtede indtjening.  

Beyond Budgeting teorien forsøger at komme ud over disse indirekte omkostninger, som florerer i 

MCS kontrolsystemet. Ved at have langsigtede relative mål, og en relativ vurdering af 

performance, mindskes risikoen for gamemansship og Myopia. Da der ikke er et fast mål for 

omkostningerne, og ikke nogen fast ressourceallokering, kan det ikke lade sig gøre at opbygge 

slack ressourcer. Der kan stadig være et motiv til at foretage datamanipulation, for at stå bedre i 

den relative vurdering af performance. Men da Beyond Budgeting teorien også advokerer for 

gennemsigtighed i økonomisystemet og for løbende evaluering i League Tables, forekommer det 

umiddelbart svært at skjule en datamanipulation.  

Problemstillingen omkring Myopia bliver til dels også løst med Beyond Budgeting teorien, idet der 

er fokus på den langsigtede vedvarende drift af virksomheden og der bliver argumenteret for at 

bonusser skal uddeles på gruppe niveau. Det bliver dermed sværere for den enkelte medarbejder, 

at få en stor gevinst ud af lave en kortsigtet optimering. Så det at gruppebonus havde en ulempe i 

forhold til at oprette et link mellem medarbejderens egen performance og bonussen, som 

beskrevet i afsnittet Gruppebonus, har det en fordel i forhold til at mindske risikoen for Myopia. 

                                                      
5
 Slack ressourcer er ressourcer, der overstiger, hvad der reelt er nødvendigt for at nå et givent mål.  

6
 Myopia dækker over det at optimere på kort sigt, på bekostning af den langsigtede drift virksomheden. 
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Risikoen er dog ikke helt fjernet, da en kortsigtet optimering stadig kan have en virkning på årets 

gruppebonus.  

Et andet problem som Beyond Budgeting teorien forsøger at løse, er de operationelle forsinkelser, 

der kan opstå i virksomheder der arbejder med pre-action control. Beyond Budgeting teorien 

advokerer som nævnt for at afdelingerne har fuld autoritet til at træffe beslutninger, der vedrører 

den daglige drift. Man ønsker ikke at der først skal søges om godkendelse et højere sted i 

organisationen, da det sinker responstiden og dermed den agilitet som Beyond Budgeting teorien 

ønsker at opnå.  

Om virksomheder der benytter Beyond Budgeting teorien, så har en ligeså god kontrol med deres 

virksomhed, som virksomheder med en traditionel økonomistyring, er det store spørgsmål. 

Medarbejderne har med Beyond Budgeting en væsentlig større frihed til at træffe beslutninger, 

hvilket kan betyde at beslutningerne kan trække virksomheden i en retning ledelsen ikke ønsker. 

Den løbende revurdering af strategien i de enkelte afdelinger, og opfordringen til ledelsen om at 

udfordre denne strategi, bør dog mindske risikoen for at afdelingerne trækker virksomheden en 

forkert vej.  

Større investeringer er stadig underlagt en pre-action kontrol, idet en business case over 

investeringen skal godkendes, så der er stadig en forhåndskontrol med større investeringer.  

Der er også argumenter for at der vil være en større egenkontrol i Beyond Budgeting teorien. 

Tankegangen er at medarbejderne vil være mere tilbageholdende med at bruge ressourcer, når 

der ikke er et budget, der fortæller hvor meget de kan bruge. Medarbejderne vil i større grad 

vurdere om omkostningen er nødvendig, og dermed foretage en egenkontrol, uden nødvendigvis 

at opfatte det som en kontrol.  

Det er dermed svært at vurdere, om der er lige så god kontrol med virksomheden i Beyond 

Budgeting teorien, som i MCS teorien. Konklusionen må være, at kontrollen udføres i en anden 

form, med en større grad af egenkontrol. Dermed kan opfattelsen af medarbejdere også spille ind 

på, om kontrollen i Beyond Budgeting teorien opfattes som ligeså stærk som kontrollen i MCS 

teorien. Hvis ledelsen er af den opfattelse, at medarbejderne er ansvarlige mennesker, der godt 

kan udføre en effektiv egenkontrol, kan kontrollen i Beyond Budgeting teorien godt opfattes som 
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ligeså stærk. Men hvis ledelsen ikke har den tillid til medarbejderne vil kontrollen ikke blive 

opfattet som ligeså stærk. Ledelsens opfattelse af kontrollen, fortæller dog ikke om kontrollen er 

ligeså stærk, kun om den opfattes som det. Den reelle effektivitet af kontrollen i de to teorier kan 

derfor være svær at afgøre. Min vurdering er at de fleste medarbejdere er ansvarlige mennesker, 

der er interesseret i at udføre deres arbejde bedst muligt, og at en egenkontrol kan være en 

effektiv kontrol.  

7.7 Opsummering 

Det er min opfattelse at en overgang til Beyond Budgeting, ikke er et valg mellem at ligge budget 

eller fravælge budgettet. Det handler mere om hvilken type af organisation man ønsker at være. 

Det er dermed min opfattelse, at valget ligger på et højt ledelsesmæssigt og organisatorisk niveau, 

hvor det handler om at definere, hvilken type ledelse man vil udøve, og hvordan hele 

organisationen skal organiseres, ligesom det udspringer af det menneskesyn ledelsen har på 

medarbejderne. Hvis ledelsen har et menneskesyn svarende til Teori Y, er det mere sandsynligt at 

ledelsen vil være interesseret i Beyond Budgeting tankegangen, og at den vil komme til at fungere 

i virksomheden.  

Beyond Budgeting handler i høj grad om, hvordan man motiverer medarbejdere, og hvad det 

tilfører til ønsket om at være en agil virksomhed. Som jeg har beskrevet i analysen, er der 

undersøgelser, der viser at motivation ligeså vel kan stamme fra ikke monetære incitamenter som 

fra monetære. Så ved at opbygge en virksomhed efter tankegangen i Beyond Budgeting teorien, 

hvor der er større grad af ansvar og egen indflydelse på arbejdsopgaver, vil det teoretisk være 

muligt at opnå en større motivation blandt medarbejderne.  

Der er dog også ulemper i Beyond Budgeting teorien, som man skal holde sig for øje. Blandt andet 

problemerne i forhold til relative mål og benchmarks, risikoen for at gruppebonus kan skabe free 

riders, at et ensidigt fokus på decentralisering kan underminere stordriftsfordele og brugen af 

investeringscentre ikke er uden omkostninger. 

Alt i alt vil jeg dog mene at Beyond Budgeting teorien teoretisk åbner for en spændende brug af 

MCS teorien, en brug af MCS teorien der ikke har været den fremhærskende i den traditionelle 

økonomistyring, og som har været med til at skabe uhensigtsmæssigheder. Blandt andet en 
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kortsigtet optimering på bekostning af den langsigtede drift, for at nævne en af dem der har skabt 

størst problemer.  

 

8 Håndtering af de teoretiske udfordringer i ”virkeligheden”  

8.1 Beskrivelse af Coloplast  

Coloplast er en dansk virksomhed, der producerer og sælger produkter til intimbehandling af 

patienter. Hovedområderne er Stomi, Kontinens, Urologi og Sårpleje. Produkterne sælges til hele 

verdenen, hvor der på de vigtigste markeder, er oprettet egne salgsselskaber og egen distribution.  

Produkterne afsættes til hospitaler, institutioner, grossister og detailforretninger og på enkelte 

markeder direkte til forbrugerne.  

Produkterne er i en kategori, hvor de fleste landes regeringer yder et offentligt tilskud til 

produkterne. Derfor kan eventuelle HealtCare reformer have stor indvirkning på virksomhedens 

afsætning.  

Selvom Coloplast opererer globalt, ligger 

den største del af deres omsætning dog 

stadig i Europa som det ses af Figur 2. 

Næsten ¾ af omsætningen stammer fra 

Europa.  

Produktionen foregår på egne fabrikker i 

Kina og Ungarn, og der bliver forsat 

offshoret opgaver til de to lande. 

Herudover er der kompetencecentre i 

Danmark, Frankrig og USA, hvor blandt andet prototyper bliver produceret. 

På administrationssiden er der oprettet et shared service center i Polen som varetager en lang 

række af økonomi og finansopgaverne. Blandt andet bliver kreditor og debitorstyring håndteret i 

Polen ligesom Financial Controlling og General Ledger Accounting (Coloplast, 2012). Det har 

73% 

17% 

10% 

2010/11 

Europa Nord- og Sydamerika Resten af verden

Figur 2 (Coloplast, 2011) 
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betydet at de enkelte enheder ikke længere har en stor finansafdeling, men kun business 

controling, med ½-2 medarbejdere, alt efter enhedens størrelse, som rapporterer til Corporate 

Finance afdelingen i Humlebæk. 

Coloplast er etableret i 1957 af Aage og Johanne Louis-Hansen, og virksomheden er stadig i 

familiens kontrol. Der er oprettet to aktieklasser hvor A-aktierne har 10 stemmer pr aktie mens B-

aktierne kun har 1 stemme pr aktie. Det er kun B-aktierne, der er noteret på Københavns 

fondsbørs, mens A-aktierne alle er i familiens besiddelse. Det betyder at familien har en ejerandel 

på 44,2 % men en stemmeandel på 67,6 % og dermed den samlede kontrol med virksomheden.  

8.2 Beyond Budgeting i Coloplast  

Ideen om at implementere Beyond Budgeting i Coloplast er opstået i finansafdelingen, på 

baggrund af nogle svære år fra 2006-2008. Administrationsomkostningerne var blevet for høje i 

forhold til sammenlignelige virksomheder, og virksomheden var blevet tung at manøvrere, blandt 

andet på grund af et stærk fokus på vækst, der havde fjernet fokus fra profit og overskuelighed.  I 

vækstprocessen var der blevet opbygget nogle stærke enheder rundt om i virksomheden, som ikke 

altid arbejdede samme vej, og som gjorde koordination besværlig, ligesom det gjorde at ledelsen 

mistede en del af overblikket over forretningen.  

I 2008 hvor finanskrisen skyllede ind over verden ramte det også Coloplast, der havde satset på at 

kunne mindske arbejdsstyrken ved naturlig afgang. Finanskrisens indtog betød dog, at der var 

færre medarbejdere, der selv søgte væk fra Coloplast, og virksomheden blev derfor nødt til at fyre 

500 medarbejdere. Det var ikke noget man var vant til i Coloplast og ikke noget man tog let på. 

Men ændrede forretningsvilkår betød at det var nødvendigt at afskedige medarbejdere. Coloplast 

havde ikke længere det samme forspring overfor konkurrenterne, og fyring af medarbejdere i 

Danmark og offshoring af opgaver blev en nødvendighed.  

Et større offentligt fokus på HealtCare reformer betød samtidig et større pres på priserne på 

markederne, og med konkurrenter der blev stadig skarpere i konkurrencen, var Coloplast nødt til 

at gøre noget for at bevare sin position på markedet.  

Coloplast havde været igennem en mislykket ERP implementering. Implementeringen var delvist 

fejlet, fordi der ikke havde været en global vinkel eller central styring af projektet, det var blevet 
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tilpasset hver enkelt lands ønsker. En samlet koordinering i ERP systemet var derefter stort set 

umulig, og rapporteringen blev besværlig og tidskrævende. Så et yderligere ønske til en forandring 

var at få et nyt globalt ERP system, hvor det blev muligt at koordinere alle enheder i samme 

system. Et ERP der sikrede en bedre datakvalitet var en forudsætning for at få en bedre 

forretningsmodel. 

CFO Lene Skole og Senior Vice Precident i Finance Lars Einer Hansen kunne samtidig se at 

administrationsomkostningerne til finansafdelingen i Coloplast lå væsentlig over World class 

performers på feltet. Coloplast havde i 2008 en ratio på 2,6 % af net revenue som gik til finance, 

mens den hos de bedste performere kun lå på 1 %. Lavere administrationsomkostninger i 

finansdelen blev dermed også et ønske til en ny ledelsesmodel. 

Udgangspunktet for Coloplast var et fast årligt budget, med tilknyttede individuelle 

bonusordninger. Der blev endvidere målt på en lang række KPI’er, og lavet en lang række 

rapporter, som ofte blev udfærdiget uden at nogen tog stilling relevansen af rapporten. 

Samlet set var ønsket til en ny forretningsmodel, at den kunne skabe en bedre overskuelighed, 

kunne gøre virksomheden mere agil og give lavere administrationsomkostninger og mere værdi 

for omkostningerne, samt supportere forretningen i en dynamisk og uforudsigelig verden.  

Løsningen på problemstillingen blev indførelsen af en Beyond Budgeting model, hvor det 

traditionelle budget helt skulle droppes og ledelsesmodellen skulle re-designes.  

Finansafdelingen udformede et oplæg til bestyrelsen omkring implementering af Beyond 

Budgeting. Finansafdelingen var forberedt på en vis modstand mod at kaste sig ud i dette 

forholdsvis u afprøvede land, men bestyrelsen accepterede forslaget uden de store sværdslag. 

Dermed var opbakningen fra toppen sikret til projektet, ligesom der også fra Executive 

Management var opbakning til projektet. 

8.2.1 Implementering 

I forbindelse med beslutningen om at implementere Beyond Budgeting teorien, blev der nedsat en 

arbejdsgruppe, der havde tre måneder til at udforme en projektplan til implementeringen af 

Beyond Budgeting inden lanceringen i april 2009. Senior Business Controller Mira Gvozdenovic var 
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en del af denne arbejdsgruppe. Hun fortæller at det var en spændende proces, men også en 

proces, hvor det ikke var til at finde alle svar, eller forestille sig alle de udfordringer som kunne 

opstå. Hendes vurdering er, at da implementeringen gik i gang, var der svar på ca. 80 % i 

projektplanen, mens de resterende 20 % måtte tages undervejs i takt med at udfordringerne 

dukkede op. Hun fortæller endvidere at selvom det nu er næsten 3 år siden at Beyond Budgeting 

principperne blev indført i Coloplast, er implementeringen stadig i gang, og der er stadig mange 

punkter, der kan blive bedre.  

Implementeringen af Beyond Budgeting rummede i første omgang en afskaffelse af budgettet til 

fordel for et rullende forecast for 5 kvartaler, et skift fra faste mål til langsigtede ambitioner, 

rapportering og performance gennemgang på baggrund af de langsigtede ambitioner og 

udviklingen i forecasts, en ny incitamentsstruktur for lederne samt en ressourceallokering hvor 

ressourcer skulle være tilgængelige når de var nødvendige. (Coloplast, 2009)  

Grundlaget for at det kun var udvalgte principper, der blev implementeret, var en afvejning af, 

hvad projektgruppen vurderede, der kunne benyttes i Coloplast, hvilket udbytte det kunne give, og 

hvad der ville give det største udbytte her og nu.   

I det Coloplast ønskede at blive mere agil, var der fokus på de fremadskuende aspekter af Beyond 

Budgeting principperne. Derfor var det rullende forecast, en længere tidshorisont for mål, 

evaluering af performance i forhold til trends og ratioer samt ressource allokeringsprincipperne 

der var fokus på fra start. Det har efterfølgende vist sig at der er stor sammenhæng mellem 

principperne, så andre Beyond Budgeting principper har stille og roligt fulgt med, så der nu blandt 

andet også er fokus på organiseringen og incitamentsstrukturen for hele organisationen. 

Beyond Budgeting principperne blev ikke rullet ud over alle enheder på engang. Coloplast startede 

med de vigtigste enheder først for at få et godt udgangspunkt. Derefter kunne den nye model 

stille og roligt implementeres i resten af enhederne, i takt med at der kom en større viden og 

erfaring omkring Beyond Budgeting. Det har derfor været de globale funktioner som Global 

Marketing, Global RD og Corporate Staff, samt salgsenhederne på de vigtige europæiske 

markeder, der har været bannerførere for implementeringen af Beyond Budgeting principperne, 

mens der ikke er brugt så mange ressourcer på at få mindre vigtige markeder med i første 
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omgang. ”Der er begrænsede mængder tid til rådighed, så fokus har været at få de store markeder 

ind i den nye model først” (Gvozdenovic, 2012) 

Mira Gvozdenovic fortæller at det har været meget inspirerende at arbejde med Beyond 

Budgeting, og meget motiverende at arbejde i en virksomhed med Beyond Budgeting. Hun kom til 

Coloplast med en baggrund med 10 år med budgetlægning, og havde i første omgang lidt 

betænkelighed ved Beyond Budgeting tankegangen, da det mere eller mindre fortalte, at det hun 

havde lavet de sidste 10 år var spild af tid. Hun mente ikke at det havde været spild af tid, inden 

hun kom ind i Beyond Budgeting arbejdsgruppen i Coloplast. Men i dag kan hun ikke forestille sig 

at skulle tilbage til en virksomhed med en traditionel økonomistyring med et budget i centrum.  

En af ulemperne der dog har været ved implementeringen af Beyond Budgeting, har været at der 

ikke har været ret mange danske virksomheder at sparre med. Det har været en forholdsvis u 

afprøvet teori i Danmark, så det har ikke været meget mulighed for at lære af andres erfaringer. 

Processen blev derfor at lave en projektplan der var så dækkende som muligt, og så ellers bare 

hoppe ud i det. Coloplast har været medlem af BBRT, som er et forum for virksomheder med 

interesse for Beyond Budgeting teorien, men det har været Coloplast, der har kommet med de 

første praktiske input på de danske møder. På internationalt plan har Statoil været en virksomhed 

som Coloplast har skævet til, men der er ikke nogen standardløsning for implementering af 

Beyond Budgeting. 

8.2.2 Mål 

I implementeringen af Beyond Budgeting har fastsættelsen af mål været et fokuspunkt. Coloplast 

ønskede at få mere ambitiøse og langsigtede mål at arbejde frem imod, samt at gøre målene 

relative i forhold til konkurrenter og marked. Det har dog vist sig at være nemmere at vurdere 

relative mål internt end eksternt, da Coloplasts største konkurrenter ikke er børsnoterede, og det 

derfor ikke er muligt at indhente valid information om de pågældende konkurrenter. For stadig at 

kunne evaluere de relative mål eksternt, har Coloplast valgt at bruge andre globale medico 

producenter til at benchmarke imod, for eksempel Medtronic Inc og danske William Demant7. 

Coloplasts vurdering er, at selv med et benchmark mod medico branchen, som måske ikke er fuldt 

                                                      
7
 Se bilag 1 for oversigt over Benchmark virksomheder i Coloplasts Peer Group 
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ud retvisende, får de stadig en bedre vurdering af, hvordan virksomheden har klaret sig, end man 

gjorde med de faste mål vurderet op i mod et budget. 

På den interne front er salgsenhederne inddelt i grupper, hvor der er en grad af 

sammenlignelighed. F.eks. er de modne europæiske markeder inddelt i én gruppe, mens Emerging 

Markets er inddelt i en anden gruppe. Enhederne i de enkelte grupper bliver sammenlignet med 

hinanden og ranket efter, hvordan de har performet på for eksempel omsætningsvækst, Gross 

Margin, Market Contribution og Capacity Cost ratio i forhold til omsætningen. Der er altså ikke 

nogen absolutte tal i sammenligningerne, alle sammenligninger er relative i forhold til 

omsætningen.  Som man kan se af Figur 3: Performance Tables at Coloplast, bliver der kigget på 

både de seneste kvartalers opnåede resultater og forventningerne til de kommende fem kvartaler, 

ligesom der er indtegnet et glidende gennemsnit over udviklinger over henholdsvis de seneste 12 

måneder for Net Revenue Growth og 6 måneder for Gross Margin, Market Contribution og 

Capacity Cost. Der er dermed ligeså stor fokus på det fremadrettede som det bagud skuende, 

samtidig er det muligt at se på trenden for de enkelte parametre, ved at kigge på det glidende 

gennemsnit.  

 

Figur 3: Performance Tables at Coloplast (Coloplast, 2011a) 
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Alt efter hvilken gruppe, den enkelte enhed tilhører, vil der være forskellige forventning til trenden 

og niveauet i målepunkterne. I gruppen Emerging Markets vil der være en forventning om en høj 

vækst, men også store investeringer, med et deraf følgende lavere markedsbidrag. Mens der vil 

være en forventning om et højere og stabilt markedsbidrag fra gruppen af modne europæiske 

markeder.  

Disse interne sammenligninger bliver udgivet kvartalsvis i League Tables, hvor hver enkelt enhed 

bliver ranket i forhold til de andre på de givne målepunkter. Mira Gvozdenovic fortæller, at der 

altid er nogen af, for eksempel af salgsselskaberne, der har gode grunde til, hvorfor det ikke giver 

mening at ranke dem op mod de øvrige. Coloplast er dermed ikke kommet ud over det problem, 

der kan være i den traditionelle budgetteringsmetode, hvor der kan køre et undskyldnings game, 

hvis målene ikke bliver nået. I Coloplasts tilfælde kommer undskyldningerne bare når man ligger 

sidst i League Tabel. Ifølge Mira Gvozdenovic er der dog et positivt aspekt. ”Bare det at de enkelte 

enheder forholder sig til deres performance, og hvordan de skiller sig ud fra de øvrige enheder i 

gruppen, har øget forståelse for virksomheden, og hvor der kan gøres noget ved resultaterne og 

hvor der ikke kan”. (Gvozdenovic, 2012) Så selvom Coloplast ikke er kommet ud over 

undskyldningsspillet, mener Mira Gvozdenovic at det foregår på et mere oplyst niveau end 

tidligere, og at det er med til at skabe en bedre forståelse og transparens.   

En af udfordringerne er at enhederne ikke længere kun er ansvarlige for at nå en vis omsætning, 

og holde sig inden for et vist omkostningsniveau. Enhederne er nu i langt større grad også 

ansvarlig for den aktivmasse som enheden råder over, og målopfyldelse bliver blandt andet også 

målt i Return on Investment. Det betyder at enheden bliver målt på, hvor stort et afkast de har 

opnået i forhold til de investerede midler. Problemet er at enheden ofte ikke har mulighed for at 

ændre på sin aktivmasse, og dermed ikke har indflydelse på alt, hvad de bliver målt på.  

8.2.3 Incitamentsstruktur  

Coloplast havde i første omgang kun tænkt sig at ændre på incitamentsstrukturen for de øverste 

ledelseslag i virksomheden. Projektgruppen mente ikke at en ændring af incitamentsstrukturen for 

hele virksomheden, ville være det vigtigste forhold til at gøre Coloplast mere forandringsparat. 

Planen var derfor at gøre topledelsens incitamenter afhængige af relative performance, og at 

tildelingen i større omfang skulle ske som gruppebonusser i stedet for individuelle bonusser.  
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I takt med at implementeringen af Beyond Budgeting er blevet gennemført, er der dog opstået et 

ønske om at ændre på incitamentsstrukturen for hele virksomheden. Ønsket er opstået som følge 

en øget opmærksomhed på motivation og motiverende effekter. Coloplast har stillet sig selv det 

spørgsmål: Skal vi forsætte med at give bonus for udført arbejde, eller skal vi give bonus for en 

ekstra indsats? Der havde tidligere hersket en Meet and Exceed mentalitet omkring mål og 

budgetter, der gjorde at stort set alle fik bonus. Overvejelserne gik derfor på om virksomheden 

med overgange til relative og ambitiøse mål, også kunne gå over til en incitamentsstruktur, hvor 

medarbejderne ikke bare bliver belønnet for at gøre deres arbejde, men bliver belønnet for en 

ekstraordinær performance. Derudover var der også overvejelser omkring, hvorvidt man kunne 

ændre de individuelle bonusser til gruppebonusser.  

Resultatet er blevet, at de individuelle bonusser i dag er blevet afskaffet til fordel for 

gruppebonusser i store dele af virksomheden, mens produktionsdelen, hvor Beyond Budgeting 

teorien ikke er fuldt ud implementeret, stadig opererer med faste mål og individuelle bonusser.  

Medarbejderne i salgsenhederne bliver evalueret på relative mål, som for eksempel vækst og EBIT 

i forhold til sidste regnskabsår. Muligheden for bonus består i en gruppebonus for den enkelte 

enhed, udregnet som en del af Coloplasts overskud. Coloplast har oplevet, at brugen af 

gruppebonusser har øget incitamentet til at samarbejde imellem de enkelte afdelinger. Og dette 

til trods for at afdelingerne bliver vurderet op i mod hinanden i League Tables. Hvis alle præsterer 

godt er der større chance for overskud, og dermed mulighed for en større bonus. Dermed er der 

skabt et incitament til at samarbejde mellem de enkelte afdelinger. Før indførelsen af Beyond 

Budgeting var der en silotænkning i de enkelte afdelinger, og meget lidt samarbejde og 

erfaringsudveksling.   

Tanken omkring gruppebonusser beregnet af Coloplasts samlede overskud, er at alle 

medarbejderne skal føle, at de har en andel i det resultat, som virksomheden samlet har opnået. 

Der kan dermed også kun komme bonus på tale, hvis Coloplast samlet har overskud. Det betyder 

også omvendt at der ikke udbetales bonus for at yde en særlig indsats i år med underskud, selvom 

Coloplast skulle have klaret sig relativt bedre end sine konkurrenter.  
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8.2.4 Ansvar og tillid 

Et af formålene med indførelsen af Beyond Budgeting teorien i Coloplast, var at gøre koncernen 

mere agil. Redskabet til dette har været en decentralisering af beslutningskompetencerne, så de 

enkelte afdelinger i større grad selv kan træffe beslutninger vedrørende den daglige drift, uden at 

skulle indhente godkendelser først. Det er som tidligere nævnt også afdelingerne selv der skal 

fastsætte egne mål, og hvilken strategi de vil benytte til at nå disse mål. Corporate Finance 

afdelingen agerer som sparingspartner for de enkelte afdelinger, og ikke som en central 

styreenhed. Opgaven i Corporate Finance er, at sikre at de enkelte afdelinger har ambitiøse mål, 

og at målene er i overensstemmelse med virksomhedens strategi. Men det er afdelingen selv der 

fastligger mål og metoder til at nå målene. Det betyder også, at afdelingerne kan begå fejl uden at 

Corporate Finance bryder ind eller overtager styringen. Hvis afdelingen har lavet en fejl, må 

afdelingen selv finde den bedste måde at løse denne fejl. Tankegangen er, at afdelingerne skal 

have mulighed for at lære af deres fejl, og på den måde blive stærkere. Erfaringer opnået ved at 

løse fejl skal gerne deles med andre afdelinger, så virksomheden som helhed kan bliver stærkere. 

Ifølge Mira Gvozdenovic har det været svært, at få implementeret denne tankegang, da fejl 

tidligere har været noget, der skulle undgås og helst forties, hvis de indtraf. Men i den nye model 

er fejl noget, afdelingerne skal lære af og dele ud af til andre afdelinger. Så selvom det kan være 

svært at se på, at der bliver begået fejl, er det ifølge Mire Gvozdenovic den eneste rigtige måde til 

at lære og blive stærkere, både for den enkelte afdeling og for virksomheden.  

Afdelingerne bliver ikke længere vurderet som cost centre, men som investeringscentre, der er 

ansvarlige for både omsætning, omkostninger og balancen. Så fra at skulle ramme et fast mål for 

omkostningerne, er afdelingerne nu blevet ansvarlige for hele deres økonomi, både på resultat og 

balance. Den øgede frihed og selvbestemmelse har dermed også betydet et større ansvar for de 

enkelte afdelinger.  

8.2.5 Planlægning 

Coloplasts planlægning sker i dag på baggrund af rullende forecast over de kommende 5 kvartaler. 

Forecastet bliver revideret hvert kvartal, så der er altid et forecast for minimum 1 år ud i 

fremtiden. Forecastet omfatter de overordnede poster som omsætning, vareforbrug, 

produktionsomkostninger og kapacitetsomkostninger, med deraf følgende beregninger af 
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bruttomargin 1 og 2 samt markedsbidrag og Ebit. Herunder ses et eksempel på, hvordan 

forecastet er opstillet for de enkelte lande. 

 

Tabel 1: Country Rolling Forecast
8
 

Som det ses af ovenstående bliver der også forecastet på antal fuldtidsansatte, 

Kapacitetsomkostninger og Debitordage. Så ud over at rumme en vurdering af fremtidig 

omsætning og omkostninger, er der også likviditetsmæssige vurderinger med i forecastet.  

Forecastet bliver benyttet som en rettesnor for om virksomheden er på rette vej i forhold til 

strategien, eller om det er nødvendigt med nye strategiske tiltag, eller måske en revurdering af 

den allerede lagte strategi.  

Og når Coloplast taler om strategi, er det i langt højere grad blevet de enkelte enheders eget 

ansvar at forme en strategi. Coloplast udformer nu kun en global strategi, samt en strategi for hver 

af de tre forretningsområder centralt, og disse bliver ikke kaskaderet ned igennem organisationen. 

Det er blevet hver enkelt afdeling eller gruppes ansvar, at fastlægge deres egne mål og egen 

strategi til at nå målene. Kravet til afdelingerne er at målene er ambitiøse, og at de ligger inden for 

den samlede strategi.  

                                                      
8 Egen tilvirkning på baggrund af Goodbye Budgets, Coloplast 2011 

 

Gross Revenue 1100

Revenue Adjustment -100

Net Revenue 1000

Cost of sales -300

Gross Profit 1 700

Production Cost -300

Gross Profit 2 400

Capacity Cost -100

Market Contribution Calculated 300

Special Items -50

Ebit Calculated 250

Total FTEs 100

CAPEX 100

DSO 30
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Målene har for langt de fleste afdelinger ikke noget at gøre med forecastet, men er mere 

langsigtede mål, som om for eksempel at nedbringe finansafdelingens 

administrationsomkostninger til 0,75 % af netto omsætningen 

Dermed skal medarbejderne i den enkelte gruppe til at overveje, hvad de kan bidrage med til den 

samlede strategi, og hvordan de vil gøre dette. Det har betydet en større ansvarsfølelse i de 

enkelte grupper og en bedre forståelse for, hvordan forretningen fungerer, og hvilke omkostninger 

der er nødvendige og hvilke der ikke er. Den større ansvarsfølelse har også haft en indflydelse på 

medarbejdernes motivation, som er blevet styrket af at være mere inddraget i planlægningen af 

deres eget arbejde.  

Hvert kvartal når der bliver udfærdiget et forecast, er der et krav til at enhederne også skal 

revurdere deres strategi, for at se om den stadig har sin berettigelse. Der er dog ikke noget krav til 

at enhederne skal ændre på strategien, eller overhoved vende tilbage til hovedkontoret. Kun hvis 

enheden vil ændrer sin strategi, skal hovedkontoret orienteres, og enhedens nye strategi vil blive 

udfordret og testet op i mod den samlede strategi. Det er dog generelt sjældent at afdelingerne 

ændrer i deres strategi, der går ofte flere år imellem. Generelt har det kun været ved ændrede 

markedsforhold at afdelinger har ændret på deres strategi. Men der sker en løbende revurdering 

af strategien, og vurderingen fra Mira Gvozdenovic er, at denne løbende revurdering af strategien 

øger afdelingernes fokus på fremtiden.  

8.2.6 Ressourcer  

Som Beyond Budgeting teorien advokerer for, har Coloplast ændret deres ressourceallokering til 

en løbende allokering, i stedet for som tidligere, én gang om året ifølge med budgettet. Det betød 

tidligere, at som i så mange andre virksomheder, havde hver afdeling en pose penge, de skulle få 

til at række til hele året, og gennemførelsen af eventuelle projekter afhang af, om der var penge 

tilbage i budgettet til det.  

I den nye model kan afdelingerne bruge de ressourcer, de finder nødvendige i den daglige drift til 

at opnå deres mål, uden at skulle indhente forhåndsgodkendelser. Hvis de enkelte afdelinger 

ønsker at gennemføre investeringer, der rækker ud over den daglige drift, skal der dog søges om 

ressourcer til denne investering hos Executive Management. Dette foregår ved, at afdelingen 
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udfylder en standardiseret business case, med forventede indtjeningsmuligheder i forhold til 

investeringens størrelse. Såfremt business casen opfylder kravet til Return on Investment, og en 

Pay Pack Ratio samt ligger inden for virksomhedens strategi, vil afdelingen kunne få ressourcer til 

at gennemføre investeringen.   

Som tidligere nævnt bliver afdelingerne i Coloplast i stor udstrækning vurderet som 

investeringscentre, hvor afdelinger er ansvarlige for omkostningerne både i forhold til omsætning 

og aktiverne. Afdelingerne er dermed ansvarlige for de ressourcer, der bliver benyttet, hvilket har 

skabt et større fokus på nødvendigheden af omkostningen. Faktisk har det at give ressourcerne 

mere fri, betydet et mindre forbrug af omkostninger, da afdelingerne nu er mere bevidste om, 

hvad de bruger ressourcer på. Faktisk er det ifølge Mira Gvozdenovic for Corporate Finance 

kommet til at handle om, hvordan man får de enkelte enheder til at bruge flere ressourcer på 

langsigtede tiltag, fremfor som forventet og som tidligere på, hvor de enkelte enheder skal spare.  

Executive Management afholder et månedligt møde, for løbende at sikre sig at det er de rigtige 

projekter, der bliver prioriteret. At det er de rigtige projekter afhænger som sagt både af afkast og 

sammenhængen med den samlede strategi. Der kan være projekter, der ikke opfylder alle krav, 

men som bliver prioriteret alligevel ”Projekter med et negativt afkast kan godt blive gennemført, 

hvis de er nødvendige for strategien” (Gvozdenovic, 2012) Så strategien er det vigtigste parameter 

i forhold til at gennemføre investeringer. 

8.2.7 Produktionsdelen 

På produktionssiden har Coloplast, ifølge Mira Gvozdenovic, stadig noget at arbejde med. 

Planlægning og koordination bliver udført på baggrund af de rullende forecast, men 

produktionsmålene bliver fastsat som et fast mål på baggrund af regnskabsårets første forecast. 

Derudover er der også bonusordninger bundet op på produktionsmålene. Dermed bliver 

forecastet benyttet til formål, som det ikke er beregnet til ifølge Beyond Budgeting teorien. Der er 

altså stadig faste mål i produktionen, og disse faste mål er knyttet sammen med individuelle 

bonusordninger. Det betyder at en del af de dårligdomme, der var ved den oprindelige 

budgetmetode, dermed er ført med over i den nye metode. Der er stadig en ”meet and exceed” 

tankegang i målfastsættelse for produktion, hvor intentionen både i Beyond Budgeting teorien og 

også hos Coloplast, er at der skal være ambitiøse langsigtede mål. Det kan dog være meget svært 
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at få indført ambitiøse mål, når der stadig er et link mellem det aftalte produktionsmål og den 

enkelte medarbejders bonus. For Coloplast har også det betydet, at der ikke har været specielt 

ambitiøse mål på produktionssiden, da målene stadig er genstand for gaming. Når det samme tal 

bliver brugt både til planlægning af aflønning vil der være modsatrettede interesser i fastsættelse, 

og det er ikke særlig sandsynligt at Coloplast vil få det bedste bud på, hvad produktionsdelen reelt 

kan præstere. 

 ”Det nytter heller ikke at knytte incitamenterne til de forecast, som de enkelte afdelinger skal 

levere hvert kvartal, for så kan vi ikke være sikre på at få afdelingernes allerbedste bud på, hvordan 

verden kommer til at se ud. Derfor skiller vi det ad, så incitamenterne følger andre mål, end dem 

der er beskrevet på basis af forecast.” Fortæller Coloplasts koncerndirektør Lene Skole i et 

interview i Børsen 13. maj 2011. (Tholstrup, 2011) 

På trods af Lene Skoles udtalelser til Børsen, fortæller Mira Gvozdenovic at organisationen endnu 

ikke har været klar til at fjerne linket mellem forecast og bonus i produktionsdelen, samt at fjerne 

de individuelle bonusser. Det er dog noget der stadig bliver arbejdet på, da målet igennem hele 

virksomheden er have noget at stræbe efter, som ikke nødvendigvis skal opnås i dette eller næste 

regnskabsår, men 3-5 år ude i fremtiden.  

Ved en undersøgelse som Mira Gvozdenovic netop har gennemført i Coloplast, omkring opfattelse 

af det nye system, havde hun forventet at få en ret kritisk vurdering fra produktionsdelen, men 

faktisk viste det sig at de tre medarbejdere hun interviewede fra denne del af virksomheden, var 

positive overfor de ændringer, der er blevet gennemført. De fortalte at det var blevet mindre 

administrativt, og lettere at styre produktionen. Mira Gvozdenovic mener derfor, at der er 

potentiale til også at få indført Beyond Budgeting bedre i denne del af organisationen. Næste 

punkter på den dagsorden er indførelse af relative bonusmål i stedet for individuelle bonusser, 

samt en adskillelse af forekast og mål. Der er dog endnu ikke lagt nogen konkrete planer for, 

hvordan dette skal foregå, men ”vi arbejder på at skabe bevidsthed om det” (Gvozdenovic, 2012). 

8.2.8 Udbytte af indførslen af Beyond Budgeting? 

Ifølge Mira Gvozdenovic har det største udbytte, der er opnået ved indførelsen af Beyond 

Budgeting, været et skift af fokus fra fortid til fremtid. Der er mere fokus på om det er de rigtige 
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aktiviteter der bliver gennemført. Som en medarbejder har udtrykt det ”det handler ikke om 

hvorvidt vi gør ting rigtigt, men om vi gør de rigtige ting” (Coloplast, 2012). Derudover er der 

opnået en større grad af overblik over virksomheden, ligesom organisationen er forenklet med 

færre ledelseslag.  

Rapporteringen er i vidt omfang blevet automatiseret i et Business Intelligence værktøj, som 

automatisk publicerer rapporterne på mail. Derudover er den blevet gjort mere enkel og 

overskuelig, i form af one-pagers med diagrammer der viser udviklingen, i stedet for store tabeller. 

Sidst, men ikke mindst, har skiftet ifølge Mira Gvozdenovic betydet mere engagerede 

medarbejdere. Og medarbejdere der ikke ønsker at gå tilbage til et traditionelt budget med en - 

command and control – tankegang.  

 

8.3 Analyse af Coloplasts brug af Beyond Budgeting 

Jeg vil i dette afsnit analysere og diskutere Coloplasts brug af Beyond Budgeting teorien. I analysen 

vil jeg fokusere på hvad Coloplast har fået ud af at skifte til Beyond Budgeting teorien og hvilke 

problemer de er stødt på. Jeg vil derefter diskutere Coloplasts brug af Beyond Budgeting teorien 

og om Coloplast kunne være kommet frem til samme resultat på andre måder, samt om Beyond 

Budgeting teorien reelt er anvendelig i en produktionsvirksomhed.  

8.3.1 Implementering 

Det er nu knap 3 år siden at Coloplast skiftede over til Beyond Budgeting teorien, og som 

ovenstående beskrivelse verificerer, har Coloplast endnu ikke fuldt ud implementeret alle Beyond 

Budgeting principperne. Jeg kan dermed hurtigt konkludere at implementering af Beyond 

Budgeting teorien er en lang proces, og ikke noget der fungerer optimalt over en nat.  

I den oprindelige implementeringsplan, havde Coloplast kun fokus på fem af Beyond Budgeting 

principperne, men resten er fulgt med i større eller mindre grad, og viser at principperne i stor 

grad hænger sammen. Ændring fra en passiv ressourceallokering i et budget til nu en aktiv løbende 

ressourceallokeringen uden faste beløb og med relative målinger af omkostninger i forhold til 

omsætning, har medført at afdelingerne i større omfang bliver vurderet som investeringscentre. 
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Dermed er princip 4 om decentralisering fulgt med som en forudsætning for at få ansvarlighed 

omkring ressourceallokeringen. I og med at de enkelte afdelinger selv skal fastlægge deres egne 

mål og strategi, er princip 5 om tillid og princip 6 omkring ansvarlighed ligeledes kommet med ind i 

Coloplasts model. På den måde har sammenhængen mellem de enkelte principper gjort at alle 

dele af teorien er implementeret på et eller andet plan.  

At nogen principper kun er delvist implementeret hænger sammen med, at der ikke er nogen 

standard løsning, som Coloplast bare har kunnet bruge. Teorien bliver nød til at blive 

skræddersyet til organisationen og de ønsker og mål man stiler efter at få opfyldt. I Coloplasts 

tilfælde var katalysatoren dårlige finansielle resultater og fire nedjusteringer på et år samt for høje 

administrationsomkostninger. Derfor var det mål, forecast, evaluering, incitamenter og ressource 

allokering der var fokus på i den oprindelige implementeringsplan. Med andre problemer kan det 

tænkes at det havde været andre af principperne der havde været fokus på.  

8.3.2 Planlægning 

Det ser ud til at Coloplast har fået en bedre lønende planlægning med Beyond Budgeting teorien. 

Forecastet har nu kun til formål at give det bedste bud på udviklingen for de kommende perioder. 

Forecastet er for langt de fleste afdelinger ikke kædet sammen med mål eller incitamenter, det er 

kun til planlægningsformål. Dermed bør der ikke længere være personlig motiver blandet ind i 

forecastet. Ved samtidig at have fået et rullende forecast, er der en hyppigere vurdering af, hvad 

fremtiden kan ventes at bringe, og dermed en hyppigere mulighed for at afstemme strategi til 

denne fremtid. En mulighed som Coloplast også har indarbejdet i sine procedurer, ved at der er 

indbygget et krav om revurdering af afdelingernes mål og strategi ved hvert forecast. I og med der 

ikke er et krav til, at afdelingerne skal vende tilbage til Corporate Finance, kan det det være svært 

at sikre sig at disse revurderinger rent faktisk bliver udført. Der er ikke tilknyttet nogen fast kontrol 

til om afdelingerne udfører revurderingen, men kun en tillid til at de gør det, da det vil være i 

deres egen interesse, og at en manglende efterlevelse formentlig vil kunne aflæses i form af 

dårligere performance i League Tables. Hvis ikke strategien er i overensstemmelse med 

markedsvilkårene, må det forudsættes at afdelingen har en ringere chance for at gennemføre de 

rigtige tiltag.  
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Derudover er det ledelsens opgave at fungere som sparringspartner for de enkelte afdelinger i 

deres strategi- og målfastsættelse. Den funktion giver en mulighed for at sætte spørgsmålstegn 

ved afdelingens strategi eller mål, og udfordre afdelingen på, om det nu også er den bedste 

strategi til at nå målet. På den måde vil der være en form for kontrol med om ageren og strategi 

hænger sammen, men det er ikke en fuldkommen kontrol. Jeg vil derfor ikke mene, at der 

nødvendigvis vil være en bedre sammenhæng mellem strategi og ageren ved at indføre Beyond 

Budgeting teorien i stedet for et traditionelt økonomistyringssystem. Sammenhængen mellem 

strategi og faktisk ageren hænger stadig sammen med, om der er fokus på sammenhængen. I 

Coloplasts tilfælde er der fokus på sammenhængen og den løbende revurdering af strategien. ”Vi 

kan se at mange af de oprindelige afdelingsmål er opfyldt, og blevet udskiftet med nye mål” 

(Gvozdenovic, 2012) Afdelingerne har altså gennemført deres mål og strategi revurderinger, og sat 

nye mål, når de gamle var opfyldt, med en ny strategi for hvordan målet skal nås.  

Ændringen fra detaljerede budgetter til et overordnet forecast, har gjort det væsentlig hurtigere at 

gå i gang med planlægningen. Hvor det før tog flere måneder at gøre budgettet klart, bliver der nu 

brugt max to dage på at gøre forecastet klar. Så selvom forecastet skal udfærdiges 4 gange om 

året i stedet for budgettets ene gang, er der stadig sparet en væsentlig mængde tid. Tid der nu 

bruges til værdiskabende aktiviteter, blandt andet til at analyser trends og udvikling på 

markederne. Coloplast har altså fået mere tid til at se på fremadrettede muligheder og trusler, i 

stedet for at forberede et detaljeret budget.  

Coloplast har ikke oplevet nogen negative sider, ved at planlægge efter et forecast i stedet for et 

detaljeret budget. Så i Coloplasts tilfælde jeg konkluderer at planlægningen er kommet til at 

fungere hurtigere og mere smidigt med Beyond Budgeting teorien, og med en større 

sammenhæng mellem strategi og ageren, selvom der ikke er nogen garanti for denne 

sammenhæng i Beyond Budgeting teorien.  

Beyond Budgeting modellen har samtidig medført en større ærlighed blandt medarbejderne. 

Dårlige nyheder bliver nu delt i organisationen langt hurtigere. Medarbejderne ved at de ikke 

bliver straffet for at komme med dårlige nyheder, de bliver faktisk opfordret og belønnet for at 

videregive dårlige nyheder. Dårlige nyheder er blot en del af det at drive forretning og jo hurtigere 

nyhederne bliver delt, jo hurtigere kan der aggeres på dem. Så i forhold til at få en agil koncern er 
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delingen af både gode og dårlige nyheder essentiel. Ligesom det er essentielt at ledelsen får 

informationerne uden at der er pyntet på dem, eller tilbageholdt dele af informationerne.  

8.3.3 Koordination 

I produktionsafdelingen i Coloplast sker koordination stadig ud fra en fast plan, ligesom den gjorde 

i den traditionelle økonomistyringsmodel, men i og med den faste plan er på baggrund af et 

forecast med kun de overordnede poster, mod tidligere et detaljeret budget, er der blevet mindre 

bureaukrati og administration i at styre produktionen. Så selvom Beyond Budgeting teorien ikke er 

fuldt ud implementeret, har der været fordele ved at indføre en ny model. Disse erfaringer viser at 

et detaljeret budget måske ikke skaber en god koordination, selvom det skulle synes lettere at 

skabe en koordination, hvis man havde en detaljeret plan at gøre det efter. Men det er altså ikke 

oplevelsen hos Coloplast, og noget der gør, at brugen af detaljerede budgetter måske ikke er så 

effektivt som MCS teorien angiver. Nu er erfaringerne fra en enkelt case-virksomhed et noget 

tyndt grundlag at bygge en sådan konklusion på, men det tegner et billede af, at medarbejderne er 

i stand til at ”tænke selv” og koordinere aktiviteter uden at have et detaljeret plan for, hvordan 

det skal gøres. 

8.3.4 Målfastsættelse 

Det har ikke været let at ændre kulturen i Coloplast til en mere gruppeorienteret kultur. Som 

beskrevet omkring produktionsafdelingerne, er disse stadig ikke gået væk fra forhandlede faste 

mål, som er udformet på baggrund af årets første forecast. Der er altså ikke sket meget i 

målfastsættelsen for produktionsafdelingerne, udover at det er et overordnet forecast målene 

bliver sat ud fra, i stedet for et detaljeret budget. Der er stadig de samme uhensigtsmæssigheder 

omkring at få bedste bud på den kommende periodes produktionsmuligheder. Det viser at det 

ikke er ligetil at lave om på den måde, virksomheden har fungeret på i en årrække. Medarbejderne 

i produktionen er vant til at have faste mål, og ser formentlig en tryghed i disse faste mål, der er 

nemmere at forholde sig til end relative mål. Gruppen af produktionsarbejdere har haft sværere 

ved at gå væk fra faste mål, end andre typer medarbejdere i virksomheden, hvor det er lykkedes at 

få indarbejdet relative mål, og et forecast uden sammenhæng med bonus. Jeg vil ikke analysere 

videre på, hvorfor det netop er denne del af koncernen der har haft svært ved at indføre Beyond 
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Budgeting principperne, da det vil kræve en dybere analyse at afdelingen, medarbejdere og 

kulturen i netop denne afdeling.  

I arbejdet med at fastsætte relative mål er Coloplast stødt på det problem, at deres største 

konkurrenter ikke er børsnoterede, og det derfor ikke er muligt at indhente valide data om 

konkurrenternes performance. Dermed må Coloplast ty til subsidierende benchmarks som den 

danske medico branche. Men det giver ikke nødvendigvis et godt billede af, om Coloplast klarer sig 

godt internationalt. Ved at måle sig op i mod den globale medico branche, men uden at have de 

nærmeste konkurrenter med i peergruppen, vil det ikke komme til udtryk, hvis hele Coloplast 

bliver overhalet af de største direkte konkurrenter. I det tilfælde kan benchmarket stadig vise at 

Coloplast klarer sig godt relativt, uden det reelt er tilfældet i forhold til de nærmeste konkurrenter. 

Altså er der en mulig fejlkilde i den eksterne performance måling. Samtidig benchmarker Coloplast 

op mod danske medico virksomheder, der har helt andre typer af produkter og markedsvilkår. Der 

kan derfor stilles spørgsmålstegn ved, om disse benchmark overhovedet giver nogen brugbar 

information. Mira Gvozdenovic vurderer som nævnt at performanceevalueringen er bedre i den 

nye model end den var i den gamle. Spørgsmålet er hvor subjektiv denne holdning er, i det Mira 

Gvozdenovic var en del af arbejdsgruppen, der udarbejdede implementeringsplanen for Beyond 

Budgeting i Coloplast. Det kan godt tænkes at holdingen afspejler en vis subjektiv vurdering af at 

den nye model er bedre og dermed også performanceevalueringen. Jeg har i mit interview med 

Mira Gvozdenovic ikke afdækket præcis hvilke virksomheder, der bliver benchmarket op i mod, 

samt på hvilke punkter der benchmarkes. Det kan derfor godt tænkes at Coloplasts benchmarking 

tager højde for ovenstående kritikpunkter, uden at jeg har fået dette afdækket i mit interview, 

men jeg antager at det er en gældende problematik.  

Brugen af interne relative mål, hvor afdelinger bliver vurderet op i mod hinanden i League Tables, 

har betydet at nogle afdelinger som beskrevet, altid har gode undskyldninger for, hvorfor de ikke 

præsterer bedre i deres League Table. Det betyder også at der må være en underlæggende følelse 

af, at blive holdt ansvarlig for noget, man ikke har kunnet influere på. Det brud på ”the 

controllability principle” som beskriver at medarbejderen kun skal bedømmes, på det han kan 

påvirke, gør at motivationen i den givne afdeling kan dale. Hvis afdelingen konsekvent føler at den 

bliver målt på poster, den ikke kan påvirke, eller bliver målt op i mod andre afdelinger, der ikke er 
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sammenlignelige, kan det skabe en demotivation. Coloplast har ifølge Mira Gvozdenovic ikke 

oplevet denne demotivation, men det kan potentielt opstå, såfremt opfattelsen i afdelingerne er 

vedvarende.  

Når dette er sagt har Coloplast samtidig oplevet at langt de fleste medarbejdere er positivt stemt 

overfor den ændring der er sket med indførelsen af Beyond Budgeting teorien. Som tidligere 

nævnt har Mira Gvozdenovic for nyligt gennemført en undersøgelse af medarbejdernes opfattelse 

af den nye model, hvor der generelt var positive tilkendegivelser, selv fra produktionsafdelingerne, 

hvor det ellers har været sværest at implementere den nye model. Opfattelsen har været at der er 

blevet mindre bureaukrati, en bedre gennemsigtighed og en bedre planlægning. Så selvom der er 

teoretiske problemer med de relative mål, er det ikke noget som medarbejderne har opfattet som 

problemer.  

Coloplast har heller ikke oplevet en øget intern konkurrence mellem afdelingerne i de enkelte 

League Tables. Dette kan skyldes at afdelingerne i en League Table er repræsenteret i hver deres 

land, og det er dermed klart hvem der har hvilke kunder. Der er dermed en klar afgrænsning af 

spillerummet, så afdelingerne ikke kan stjæle kunder fra hinanden og derved opnå en bedre 

placering i League Table. Samtidig er det også min opfattelse at kulturen i Coloplast, med 

gruppebonusser, har skabt en fællesskabsfølelse, der gør at medarbejderne er mere interesseret i 

at samarbejde på tværs af afdelingerne, til trods for at de bliver målt mod hinanden. Altså en 

tilgang hvor medarbejderne ønsker at gøre hvad der samlet er bedst for virksomheden, i stedet for 

at suboptimere i deres egen afdeling.  

8.3.5 Ressourceallokering 

Ressourceallokeringen i Coloplast sker nu som beskrevet ud fra Beyond Budgeting teorien, hvor de 

enkelte afdelinger kan bruge de ressourcer de finder nødvendige i den daglige drift, mens større 

investeringer kan gennemføres når muligheden opstår, mod at søge om ressourcer til disse 

investeringer fra Corporate Finance. Der er altså ikke længere en fast pose penge, der skal række 

hele året, men der i mod en form for kassekredit, som afdelingerne kan trække på til den daglige 

drift. Man kan altså sige at ressourcerne til dels er blevet givet fri til de enkelte afdelinger, der nu 

selv kan afgøre, hvad der er brug for i den daglige drift. Man kan forledes til at tro at en sådan 

åben kassekredit, vil få omkostningerne til at stige gevaldigt, men faktisk har Coloplast som 



Side 75 af 125 
 
 

beskrevet oplevet at medarbejderne er mere påpasselige med at bruge penge i den nye model, 

end de var i den gamle med et fast budgetbeløb til omkostninger. Medarbejderne vurderer nu i 

højere grad om omkostningen reelt er nødvendig og skaber værdi. Dette hænger formentlig også 

sammen med at afdelingerne ikke længere blot bliver vurderet som cost centre, men som 

investeringscentre, der er ansvarlige for både omsætning, omkostninger og balance. Altså har den 

øgede frihed også betydet et øget ansvar, et ansvar som medarbejderne i Coloplast har taget i 

mod, i sådan en grad, at Corporate Finansafdelingen vejleder mere i hvilke omkostninger 

afdelingerne med fordel kan tage, i stedet for som forventet, hvilke de kan undvære. Altså en 

meget mere positiv tilgangsvinkel og et mindre ressourcespil.  

Så i Coloplasts tilfælde kan Beyond Budgeting teorien, om det at frigive ressourcerne ikke fører til 

øgede omkostninger, godt bekræftes. Der ligger en stor egenkontrol, fra de enkelte grupper, på 

hvad de benytter ressourcer til, og hvorvidt det skaber et resultat 

8.3.6 Incitamentsstruktur 

Incitamentsstrukturen er et af de punkter som Coloplast stadig arbejder med. Som nævnt benytter 

produktionsdelen sig stadig af individuelle bonusordninger og faste mål, mens der i det meste af 

den øvrige forretning er blevet indført gruppebonus og relative mål adskilt fra forecasts. 

Coloplasts ønske er at få en incitamentsstruktur, hvor der er mere fokus på at belønne 

medarbejderne for at gøre en ekstra indsats, i stedet for at belønne dem for at gøre deres job. Jeg 

har ikke i mit interview klart fået frem om incitamenterne i højere grad også skal være ikke-

monetære, men der er i Coloplasts nye model et større vægt på feedback og sparring, hvorfor jeg 

antager at der er generelt er større fokus på ikke-monetære incitamenter. Belønning for en ekstra 

indsats, vil meget hurtig blive individuel, så for ikke igen at få individuelle bonusser, vil det være 

fornuftigt at have fokus på ikke-monetære bonusser, når medarbejdere skal belønnes individuelt. 

Det kan for eksempel være i form af ros og anderkendelse. Som jeg tidligere har været inde på, 

kan disse incitamenter være mere motiverende end monetære bonusser, hvilket kan øge 

interessen for at gøre en ekstra indsats blandt medarbejderne.  

Af de fire formål med incitamenter fra MCS teorien, er det stort set kun sammenhængen mellem 

virksomhedens mål og medarbejderens egeninteresse, som er en del af grundlaget for Coloplasts 

incitamentsstruktur. En del af den sammenhæng anses allerede for at være sikret, ved at give 
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medarbejderen spændende arbejdsopgaver, hvor medarbejderen selv har indflydelse på strategi 

og mål, og dermed på sine egne opgaver. Man kan sige at ansvar og indflydelse, er en del af 

incitamentsstrukturen, men det er ikke noget der er fokus på i incitamentsplanlægningen, men 

mere en grundlæggende del af Coloplasts Beyond Budgeting model. 

Styringen af arbejdsindsatsen bliver håndteret ved den decentraliserede strategi- og 

målfastsættelse. Medarbejderne er selv med til at udforme mål og strategier for afdelingen, og da 

disse skal ligge inden for virksomhedens strategi og mål, er der en naturlig styring af 

arbejdsindsatsen i den retning Coloplast ønsker. 

Fastholdelse af medarbejdere er heller ikke et punkt der bliver tillagt synderlig vægt på i Coloplasts 

incitamentsstruktur. Her er det mere Beyond Budgeting modellen i sig selv, der har skabt en 

mulighed for at fastholde medarbejderne. Som Mira Gvozdenovic udtrykte det ”jeg kan ikke 

forestille mig, at skulle tilbage til en control and command tankegang” (Gvozdenovic, 2012) 

Beyond Budgeting modelen har altså været med til at skabe en unik kultur i Coloplast, som 

medarbejderne ikke umiddelbart kan forestille sig at bytte ud for en anden arbejdsgiver. Jeg synes 

at det er ret interessant, at Beyond Budgeting modelen i sig selv, kan være med til at skabe en 

mulig fastholdelse af medarbejdere. Både fordi det er en fastholdelse, der ikke koster noget ekstra 

når først skiftet er foretaget, men også fordi det er en mere holdbar komparativ fordel for 

Coloplast. Det er noget sværere for andre virksomheder at efterligne en kultur, end det er at 

kopiere et incitamentsprogram.  

Der er lidt fokus på variabiliteten, i det at en gruppebonus kun kan komme til udbetaling, såfremt 

Coloplast har overskud. Dermed følger Coloplast ikke Beyond Budgeting teorien fuldt ud, der 

foreskriver at medarbejderne skal kunne få bonus for at slå konkurrenterne, også i år hvor 

markedsvilkårene gør at der er underskud. Det at Coloplast kun udbetaler bonus, når der er 

overskud, gør at virksomheden sikrer en variabilitet mellem resultat og bonusudbetaling, en 

variabilitet der kan forbedre likviditeten i selskabet. Bagsiden af medaljen er at medarbejderne 

kan blive demotiverede og miste tiltro til modellen, hvis de oplever, at de har gjort en kæmpe 

indsats i et svært år, og været bedre end konkurrenterne på alle punkter, men ikke bliver belønnet 

for det. Jeg har svært ved at vurdere hvor stor denne risiko er, og noget af risikoen vil også kunne 
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fjernes, ved klart at gøre opmærksom på, at der kun kan komme bonus på tale, hvis der er 

overskud. Men man skal nok heller ikke underkende at det er en risiko.  

Alt i alt er der altså kun en begrænset sammenhængen mellem Coloplasts incitamentsstruktur, og 

de 4 formål som MCS teorien opstiller. Så hvorfor overhovedet have en incitamentsstruktur? Det 

er min vurdering at Coloplasts incitamentsstruktur har stor betydning for kulturen i virksomheden, 

og det er det primære formål med incitamentsstrukturen. Incitamenterne stiler alle efter at 

motivere og skabe sammenhold i virksomheden. Altså at skabe en bestemt kultur, hvor alle 

medarbejdere føler, at de udfører en vigtig opgave, og at virksomhedens resultater er opnået i 

fællesskab. Det ser ud til at Coloplast er lykkedes med at få oparbejdet denne kultur, og benytter 

dermed deres incitamentsstruktur til at vedligeholde kulturen.  

8.3.7 Motivation 

Overgangen til Beyond Budgeting har haft en stor indvirkning på medarbejdernes motivation, og 

det har været en øjenåbner for Coloplast, at se at det ikke kun er monetære incitamenter, der 

skaber motivation. Coloplast oplevelse har været, at bare det at medarbejderne har fået en større 

handlefrihed og en større indflydelse på deres egen hverdag, har betydet en øget motivation. 

Medarbejderne har ifølge Mira Gvozdenovic fået en større interesse for deres job, da de nu selv er 

inddraget i at ligge planer, udforme strategi og fastsætte mål. En interesse der afspejler sig i et 

større engagement i at leve op til de mål man selv har været med til at fastsætte. Dermed en 

række ikke-monetære incitamenter, der har været med til at øge motivationen, uden at det 

direkte er en omkostning for Coloplast.  

Som jeg beskrev i analysen af de to teorier, kan der dog også være nogle potentielt demotiverende 

effekter i Beyond Budgeting teorien, blandt andet brugen af League Tables, Benchmarks og 

relative mål, som jeg allerede har været inde på i afsnittet 8.3.4 Målfastsættelse.  Som beskrevet 

har Coloplast ikke oplevet demotiverende effekter ved brugen af League Tables eller Benchmarks. 

De relative mål fungerer også fint i store dele af virksomheden, men at produktionsdelen stadig 

har faste mål og ikke har været klar til at skifte til relative mål, tegner et klart billede af at det ikke 

er enkelt at arbejde med relative mål, eller ændre kulturen i en virksomhed.  
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Når det er sagt, er der også et klart billede af at Beyond Budgeting modellen, har medvirket til at 

medarbejderne er blevet mere motiverede til at samarbejde på tværs af afdelinger. Så en del af 

kulturændringen er lykkedes, og gruppebonussen har vist at den har en effekt i forhold til en 

kulturændring.  

8.3.8 Organisering 

Coloplast har ikke udelukkende gjort brug af en decentraliseringsstrategi, som Beyond Budgeting 

teorien ellers foreskriver. En række finansfunktioner, der tidligere lå hos de enkelte afdelinger, er 

blevet centraliseret til et Shared Servicecenter i Szczecin i Polen. Centraliseringen og offshoring af 

finansopgaver har, sammen med et mindre tidsforbrug til udarbejdelse af forecast i forhold til 

budget, været medvirkende til, at der er blevet frigivet mere tid til business controlling, samtidig 

med at de samlede omkostninger er faldet. Figur 4: Benefit of Shared Services viser Coloplasts 

målsætning for finansafdelingen. Ved at samle debitor- og kreditorbogholderiet, finansregnskabet 

og den finansielle controlling i Polen i stedet for decentralt i de enkelte lande, har Coloplast 

mindsket finansafdelingens omkostninger fra over 2% af omsætningen til nu 1,2 % af 

omsætningen. Der er dog stadig lidt vej til ambitionen om 0,75 % af omsætningen.  

 

Figur 4: Benefit of Shared Services (Coloplast, 2012) 
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Coloplast har dermed vurderet, at en centralisering af en række af finansopgaverne, vil have en 

stordriftsfordel, der opvejer de potentielt negative effekter ved at centraliserer. Med den allerede 

opnåede nedgang i omkostninger i forhold til omsætning, er det nok ikke forkert at sige, at det var 

en korrekt vurdering. De opgaver der er blevet flyttet fra de enkelte enheder, var ikke nogen der 

bidrog med værdi til hverken endens drift eller forståelse for forretningen. Ved at flytte de basale 

funktioner til et Shared Service Center, er der blevet frigivet tid til Business Controlling, som ifølge 

Mira Gvozdenovic bidrager til værdiskabelsen i de enkelte enheder.  

At få tid til værdiskabelse i de enkelte enheder har været essentielt, både for ledelse og de enkelte 

enheder. Enhederne bliver nemlig i tråd med Beyond Budgeting teorien, vurderet som 

investeringscentre. Dermed er det blevet mere interessant for de enkelte enheder at udføre 

business controlling, for at finde forbedringsmuligheder der kan give en højere placering i deres 

League Table. 

8.3.9 Kontrol 

For Coloplast har afskaffelsen af budgettet ikke betydet en mindre kontrol med virksomhedens 

udgifter. Faktisk har det haft den modsatte effekt, hvor der fra de enkelte afdelinger har været så 

meget fokus på, hvad der er blevet brugt ressourcer på at omkostningerne er faldet. Idet 

afdelingerne ikke længere har haft et budget der bestemte, hvilke ressourcer der var til rådighed, 

er incitamentet til at se på, hvilke udgifter der rent faktisk er nødvendige og skaber værdi i 

afdelingen steget. Dette hænger også sammen med indførelsen af relative mål og vurdering af 

afdelinger som investeringscentre, der blandt andet vurderer afdelingerne på omsætning i forhold 

til omkostninger. Ved at forholde sig kritisk til omkostningerne og skære dem bort, der ikke skaber 

værdi, kan det relative forhold mellem omsætning og omkostninger forbedres.  

En øget transparens har også været med til at skabe kontrol, i forhold til hvilke omkostninger de 

enkelte enheder vil påtage sig. Der bliver ikke påtaget omkostninger som andre vil kunne pege 

fingre af, fordi de enkelte afdelinger ved, at andre vil kunne se disse udgifter. Det kan ikke længere 

bare gemmes ind i det fastsatte budget.  

Derudover har Beyond Budgeting modellen, som jeg tidligere har været inde på skabt en 

kulturændring, der har betydet mindre suboptimering og mere samarbejde. Denne kultur skaber 
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også en stærk kulturel kontrol, der sikrer, at det er de aktiviteter, der er i overensstemmelse med 

kulturen der bliver gennemført. Det er samtidig en kontrol, som medarbejderne formentlig slet 

ikke vil opfatte som en kontrol. Det er bare en del af den måde virksomheden fungerer på. 

Coloplast har dermed fået en stærkere kulturel kontrol, der er forholdsvis omkostningseffektiv, og 

som ikke har nogle at de sinkende elementer, som for eksempel nogle af de afskaffede 

handlingskontroller havde. 

Det er dermed ikke min opfattelse af Coloplast har mindre kontrol med virksomheden i den nye 

Beyond Budgeting model, end de havde tidligere. Faktisk virker det som om der er skabt en bedre 

overskuelighed, der gør det lettere for ledelsen at vide, hvad der sker i organisationen. 

8.3.10 Opsummering 

Jeg er i min analyse ikke stødt på noget, som afkræfter at Beyond Budgeting teorien kan benyttes i 

en produktionsvirksomhed. Om end det har været sværere at implementere Beyond Budgeting 

modellen i produktionsafdelingen, end i resten af virksomheden, er der ikke umiddelbart noget 

der tyder på, at teorien ikke skulle kunne fungere der også. Min opfattelse er, at problemerne med 

at implementere modellen i produktionsafdelingen handler om indstilling og vane. Altså den kultur 

der er i produktionsafdelingen. Dermed mener jeg at Beyond Budgeting teorien vil kunne fungere i 

en produktionsvirksomhed. 

Kunne MCS teorien have været lige så effektiv som Beyond Budgeting teorien? Min vurdering er at 

selvom Beyond Budgeting på langt de fleste områder ligger inden for MCS teorien, vil Coloplast 

ikke have opnået de samme resultater, ved at benytte MCS teorien anderledes. Det er min 

opfattelse at adskillelsen af mål og incitamenter fra planlægningen, er et afgørende punkt for den 

ændring Coloplast har oplevet, og det er på disse punkter at Beyond Budgeting teorien adskiller sig 

fra MCS teorien. Min vurdering er, at en sammenblanding af forecast, mål og incitamenter, gør 

planlægningen dårlig og giver et incitament til at forhandle sig frem til lettere, men ikke retvisende 

mål.  

Man kan så stille spørgsmålet, om Coloplast kunne have lavet forskellige budgetter til de 

forskellige formål, men det vil formentlig være svært ikke at koble dem sammen, og det vil kunne 

føles som dobbeltarbejde og være tidskrævende, specielt når budgetlægningen i forvejen er mere 
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tidskrævende end udfærdigelsen af et forecast. Samtidig ville detaljerede budgetter underminere 

den løbende og aktive ressourceallokering som Coloplast har fået implementeret med Beyond 

Budgeting teorien. Den løbende ressourceallokering ser ud til at være en af de helt store gevinster 

ved Coloplasts Beyond Budgeting model, der har betydet et mindre ressourceforbrug og 

medarbejdere der er mere opmærksomme og engagerede i driften af virksomheden.  

På den anden side har de relative mål betydet, at Coloplast har en performance evaluering, der 

ikke nødvendigvis er retvisende for, hvor godt de reelt klarer sig. Ved at benchmarke mod en peer 

gruppe af globale medico producenter, der ikke inkludere de nærmeste konkurrenter, får 

Coloplast måske en ide om, hvorvidt de har klaret sig godt eller skidt, men det fortæller ikke meget 

omkring performance i forhold til konkurrenter eller Best Performers på et specifikt felt. Altså er 

hele evalueringsgrundlaget for Coloplast problemfyldt. 

På den positive side kommer en øget motivation blandt medarbejderne, der har fået ansvar til selv 

at træffe langt flere beslutninger omkring den daglige drift i deres afdeling. Det har betydet et 

større engagement og en reel interesse i arbejdet. Det større ansvar er skabt ved en 

decentralisering af beslutninger. Men Coloplast har som beskrevet, ikke kun fulgt en 

decentraliseringsstrategi. En række opgaver er blevet centraliseret i et Shared Servicecenter i 

Polen, for at opnå en stordriftsfordel af de opgaver som Coloplast ikke mente tilførte værdi at 

have liggende decentralt i de enkelte lande. Dermed en rationel tilgang til decentralisering, hvor 

fordele og ulemper bliver vurderet i et økonomisk perspektiv. 

 

9 Perspektivering  

Perspektivet for Coloplast er en bedre planlægning i takt med at Beyond Budgeting teorien også 

bliver implementeret i produktionsafdelingen. Kulturændringer er omstændige og kan ofte tage 

lang tid, så jeg vil tro at produktionsafdelingen også kommer helt med i Beyond Budgeting 

modellen på et tidspunkt, når det vurderes at de er klar til at tage det sidste skridt. Der vil kunne 

opstilles mere ambitiøse mål, der vil kunne øge overliggeren for, hvad produktionsafdelingen kan 
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præstere. På den anden side vil der også være et løbende arbejde med at forbedre de relative mål 

og benchmarks, der benyttes til evaluering af performance.  

Perspektivet for samfundet generelt ved en øget brug af Beyond Budgeting, kan være mere 

effektive og forandringsparate virksomheder, der benytter deres ressourcer mere optimalt. Det er 

formentlig hovedsageligt større private virksomheder, der vil være åbne for ideen. Men det kunne 

være interessant også at se teorien udrullet i offentlige institutioner, hvor det, fra min synsvinkel, 

ofte ser ud til, at der er lavet en måling og evaluering, der ikke støtter op om det man reelt ønsker 

at opnå, og hvor det ofte kunne være mere interessant, at analysere på den fremtidige udvikling, i 

stedet for hvorfor et budget ikke blev opfyldt. Ved at flytte fokus fra at ramme et bestemt 

budgetmål, men i stedet fokusere på at stille kunderne (borgerne) tilfredse til den lavest mulige 

pris, vil jeg mene at man kan få et mere effektivt offentligt system. Hvis der for eksempel på et 

sygehus blev implementeret en Beyond Budgeting teori, kunne det være interessant at se om 

omkostningerne vil stige eller falde, samt om behandlingen ville blive bedre.  

Min opfattelse er, at Beyond Budgeting teorien har de bedste forudsætninger for at slå igennem, i 

virksomheder og brancher, hvor virksomhederne har mange ensartede afdelinger, som for 

eksempel i den finansielle branche eller supermarkeder. Brugen af relative mål vil være væsentlige 

nemmere i virksomheder med mange ensartede afdelinger, og hvor der ikke er stor forskel, på de 

produkter afdelingen håndterer, eller markeder afdelingen opererer på. I den finansielle sektor er 

det endvidere også muligt at fremskaffe information om konkurrenterne til benchmarking. Jeg vil 

derfor mene at det er mere sandsynligt at Beyond Budgeting teorien, vil få fodfæste i disse 

brancher end i andre brancher med mere forskelligartede afdelinger.  

Jeg har dog samtidig svært ved at se Beyond Budgeting teorien blive udbredt. Jeg tror der er et 

konservativt forhold til budget og økonomistyring, der gør at vi ikke vil se et paradigmeskift i 

måden virksomhederne styres på, men kun enkelte virksomheder, der som Coloplast og Danfoss 

skifter til Beyond Budgeting teorien. Jeg tror opfattelsen af problemerne med de relative mål og 

benchmarks vil afskrække de fleste virksomheder fra at skifte til Beyond Budgeting teorien. 

Derudover bliver der ikke undervist i Beyond Budgeting på læreanstalterne, men kun i den mere 

traditionelle økonomistyringsteori. Med en forudsætning om at de fremtidige ledere kommer fra 

for eksempel CBS, hvor Beyond Budgeting ikke har været fremlagt som et alternativ til den 
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traditionelle økonomistyring, ser jeg ikke at Beyond Budgeting teorien får et væsentligt grundlag 

at udbrede sig fra.  

 

10 Konklusion  

Jeg kan efter min analyse af MCS teorien og Beyond Budgeting teorien, konkludere at formålet 

med begge teorier, er at opstille en teori til at udøve økonomisk ledelse af en virksomhed. Beyond 

Budgeting teorien ligger på de fleste punkter inden for MCS teorien. Kun omkring udarbejdelsen af 

budget, og sammenkædningen af budget, mål og incitamenter, adskiller Beyond Budgeting teorien 

sig væsentligt fra MCS teorien. Det betyder umiddelbart, at en række af de forbedringer som 

Beyond Budgeting teorien advokerer for, allerede er en del af MCS teorien, men en retning af MCS 

teorien, som ikke er den mest udbredte. Årsagen er, at der er praktiske udfordringer i for 

eksempel at benytte relative mål og benchmarks, udfordringer som også ses i Beyond Budgeting 

teorien.  

Teoretisk set vil en brug af benchmarks og relative mål, efter min vurdering give en bedre 

evaluering af en virksomheds resultater, men jeg vil samtidig mene at brugen af relative mål og 

benchmarks, vil fungere bedre i en Beyond Budgeting model, hvor der ikke er sammenhæng 

mellem planlægning, mål og incitamenter. Min vurdering er, at adskillelsen af mål og belønning, 

sammen med en løbende aktiv ressourceallokering vil være den afgørende faktor for at komme 

den traditionelle økonomistyrings problemer til livs. Og dermed ikke en løsning der umiddelbart 

ligger inden for MCS teorien.  

Coloplasts brug af Beyond Budgeting teorien har vist, at de teoretiske problemstillinger omkring 

relative mål og benchmarks bestemt gør sig gældende i praksis. Coloplast kan ikke benchmarke op 

i mod sine nærmeste konkurrenter, da disse ikke er børsnoterede og det derfor ikke er muligt at 

indhente valide data om deres præstationer. Coloplast har derfor opstillet substituerende 

benchmarks, som ikke nødvendigvis er retvisende for deres præstationer. Med det sagt har 

Coloplast dog opnået en række forbedringer i deres virksomhed med indførelsen af Beyond 

Budgeting. Afskaffelsen af budgettet har frigivet tid til mere værdiskabende aktiviteter, hvor der er 



Side 84 af 125 
 
 

fokus på de fremadrettede trends i stedet for bagudrettede afvigelser. Derudover har de oplevet 

at få bedre forecast af fremtiden, ved at der ikke længere er mål og incitamenter indblandet i 

forudsigelserne af fremtiden. Altså mere objektive forecast, der ikke er manipuleret for lettere at 

kunne opnå bonus i den kommende periode. Samtidig har Coloplast oplevet en øget motivation 

ved at uddelegere mere ansvar til medarbejderne, der nu er involveret i både målfastsættelse og 

strategiudarbejdelsen for deres egen afdeling. Medarbejderne skal styre deres afdelinger mere 

som selvstændige forretninger, der er ansvarlig for både omsætning, omkostninger og balance, 

men samtidig frit kan trække de ressourcer de har brug for i den daglige drift. Denne omstilling har 

betydet at medarbejderne er blevet mere opmærksomme på afdelingens omkostninger, og kun 

påtager sig de omkostninger, der reelt er nødvendige. Coloplast har rent faktisk oplevet et mindre 

ressourceforbrug i de enkelte afdelinger, ved at frigive ressourcerne.  

Den præcise effekt af Beyond Budgeting teorien i en produktionsvirksomhed, kan dog være svær 

at fastlægge på baggrund af casen omkring Coloplast, da produktionsafdelingen, er den der i 

mindst grad har implementeret Beyond Budgeting modellen. Jeg kan ikke på baggrund af denne 

opgave konkludere om adskillelsen af forecast, mål og incitamenter giver en effekt i 

produktionsafdelingen, da denne adskillelse endnu ikke er implementeret. Der er en positiv 

tilkendegivelse i produktionsafdelingen overfor Beyond Budgeting teorien, og en opfattelse af at 

bureaukrati og administration er formindsket med modellen, men det kunne formentlig også have 

været opnået med MCS teorien, da de punkter, der reelt adskiller Beyond Budgeting teorien fra 

MCS teorien ikke er implementeret, og dermed ikke kommer til udtryk. I den øvrige del af 

virksomheden, har implementeringen været med til at drive en kulturændring, der har betydet en 

nedbrydning af silotænkningen, til fordel for en fællesskabskultur, baseret på gruppebonus, 

samarbejde og åbenhed. Så der har været positive effekter for Coloplast ved at indføre en Beyond 

Budgeting model, og også effekter, der efter min vurdering ikke ville kunne genskabes i MCS 

teorien, det er bare ikke i produktionsafdelingen at disse effekter optræder.  
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12 Bilag 

12.1 Benchmark to peer group 
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12.2 Spørgeramme til interview. 

 

 
12. mar. 

 

 
 

  
Hej Mira 

 

Som aftalt får du hermed info om de spørgsmål, jeg gerne vil stille dig om 14 dage.  

 

Spørgsmålene falder inden for kategorierne:  

 

Tiden før Beyond Budgeting 

Hvilke ændringer er indført med Beyond Budgeting 

Udfordringer ved indførslen af Beyond Budgeting 

Udbytte af indførslen af Beyond Budgeting 

Organisering 

Mål 

Belønning 

Kontrol 

Koordination 

 

Jeg har en række uddybende spørgsmål, som jeg forestiller mig at vi tager på dagen.  

 

Vil det være ok, hvis jeg optager vores samtale på video? 

 

Med venlig hilsen 
 
 

Jens Birkedal Heilmann 
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12.3 Driving performance 
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12.4 Goodbye Budgets! 
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12.5 Becoming a Global Finance function 
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