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Sammanfattning 
Denna uppsats är en studie av verksamhetsstyrningen i Stockholms stad. Uppsatsens syfte är 

att belysa de problem och möjligheter som finns för verksamhetsstyrningen av stadsdelarna i 

Stockholms stad. Stockholm stad består av 18 relativt självstyrande stadsdelar, som 

verksamhetsmässigt påminner om varandra. Vi har därför specificerat undersökningen till 

verksamhetsstyrningen i Skarpnäcks stadsdel, för att kunna utgå från denna stadsdel som 

exempel för verksamhetsstyrningen i hela Stockholm. Uppsatsstudien utgår från de viktiga 

styrbegreppen; Budget, Integrerat Ledningssystem (ILS), Benchmarking och Balanced 

Scorecard. 

   Underlag för uppsatsen är intervjuer och en enkätundersökning som vi genomfört i 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning samt intervjuer i Stockholms stadshus. Dessutom har vi 

studerat verksamhetsdokument och gjort fältobservationer. Alla undersökningsdata har vävts 

samman med de ovan nämnda teorierna till en studie av styrningen i Stockholms stad. 

   I uppsatsens första del förklaras vad en kommun och stadsdel är, och hur de är organiserade. 

Därefter följer ett teoriavsnitt där vi i tur och ordning går igenom teorierna bakom Budget, 

Integrerat Ledningssystem, Benchmarking och Balanced Scorecard. I empiriavsnittet som 

följer därefter granskar vi hur dessa olika teorier och modeller används av Stockholms stad. 

Dessutom presenterar vi i empiriavsnittet resultatet av vår enkätundersökning. I 

empiriavsnittet granskar vi även den politiska styrningens effekt på organisationen. Därefter 

följer en analys och en diskussion av respektive teori. I diskussionsavsnittet presenterar vi 

våra egna åsikter. Diskussionen avslutas med en summering av de egna förslag vi har för att 

förbättra styrningen av Stockholms stad.         

 Vår slutsats är att det råder ett kunskapsgap i organisationen, mellan de som utformar 

styrningen, och de som ska styras. Verksamhetsstyrningen är inte kommunikativt anpassad för 

att överbygga detta kunskapsgap. Kunskapsgapet beror till stor del på bristande kunskap om 

ekonomi och verksamhetsstyrning hos enhetschefer, som ofta internrekryteras på respektive 

resultatenhet. Enhetscheferna får dessutom orimligt stora ansvarsområden. Vi skulle vilja se 

en eller flera chefer överställda enhetscheferna som kunde assistera enhetscheferna i 

styrningen, och därmed verka för en effektivare organisation. En alternativ metod vore att 

bättre ta vara på kompetensen hos ekonomiavdelningen i verksamhetsstyrningen på 

enhetsnivå. Kontentan av dagens system är att budgeten blir den avgörande faktorn för 

verksamhetsstyrningen och uppföljningen, eftersom den är lättast att förstå och följa upp.    

 



 
 
  

  

Abstract 
This paper is a study of corporate governances in the municipal of Stockholm. The purpose of 

this paper is to enlighten the problems and opportunities for the corporate governances of the 

wards in the municipal of Stockholm. The municipal of Stockholm is made up of 18 relatively 

self-governing wards, whose activities bear a resemblance to one and other. Therefore we 

have specified our survey to corporate governances in the ward of Skarpnäck (Skarpnäcks 

stadsdel), to be able to use this ward as an example to corporate governances in the entire 

municipal of Stockholm. The essay emanates from the important management theories: 

Budget, Integrated Management system (ILS), Benchmarking and Balanced Scorecard. 

   The essay is based on interviews and a poll survey we conducted in the administration of the 

ward of Skarpnäck, and also based on interviews with Stockholm�s city hall. We have also 

studied organizational documents and made field observations. All of the survey data has 

been interweaved with the above mentioned theories to form a study of the corporate 

governance in the municipal of Stockholm.   

   In the papers first part we explain what a municipal and an administrative ward is, and how 

they are organized. This is followed by a theory section where we describe the theories behind 

Budget, Integrated Management system, Benchmarking and Balanced Scorecard. In the 

empirical section that follows, we examine how these different theories and models are used 

in the municipal of Stockholm. Furthermore we present the results of or poll survey in the 

empirical section. In the empirical section we also examine the effect of political management 

in the organization. After that follows an analysis and a discussion of each theory. In the 

discussion section we present our own opinion. The discussion is concluded with a 

summarization of our own proposals to improve the management of the municipal of 

Stockholm. 

   Our conclusion is that there�s a gap of knowledge in the organization, between those who 

outline the management and those who�s governed. The corporate governance is not 

communicatively adapted to bridge this gap. The gap of knowledge is mainly due to the lack 

of knowledge in economics and corporate governance with the lower-level managers. The 

lower-level managers are often internally recruited from their own accounting unit. The 

lower-level managers also get unreasonably large areas of responsibility. We would like to 

see one or more manager superior to the accounting unit managers (lower-level). The superior 

manager/s could then devote herself entirely to make the organization as effective as possible 

thru better corporate governance. An alternative measure would be to use the competence of 



 
 
  

  

the economic department to a greater extent when managing each accounting unit. The 

determining factor of today�s system is the budget. The corporate governance is primarily 

based on budget data, as these data are easiest to understand and evaluate.           
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under andra hälften av 1900-talet har den offentliga sektorn vuxit kraftigt. Denna expansion 

har till stor del finansierats genom lån och höjda skatter. Idag ligger det svenska skattetrycket 

(skatter som andel av BNP) på omkring 55 %, den högsta nivån i världen.1 Det enda sättet för 

att inte behöva höja skatter eller låna mer pengar, utan att sänka standarden på kommunala 

tjänster, är att effektivisera den kommunala verksamheten. 

   Enligt Stadsledningskontoret kommer Stockholms stad behöva anställa 20 000 nya 

medarbetare fram till 2013 med dagens effektivitetsnivå. Detta beror bl.a. på att 

barngrupperna blir större, pensionsavgångarna bland kommunalanställda ökar samt att antalet 

pensionärer kommer att bli fler. Nyanställningarna kommer att leda till ökade kostnader. Ett 

av de viktigaste verktygen Stockholms stad har till sitt förfogande för att kontrollera 

kostnaderna och öka kvalitén på de kommunala tjänsterna är verksamhetsstyrningen. Av den 

anledningen anser vi att verksamhetsstyrningen i Stockholms stad är ett viktig 

forskningsområde.2 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att, genom att utgå från ett antal modeller och teorier, undersöka 

verksamhetsstyrningen i Stockholms stad. Vi kommer att använda Skarpnäck som 

exemplifierande stadsdel. Undersökningen ska leda fram till en analys och en diskussion om 

förbättringsområdena för verksamhetsstyrningen i Stockholms stad. 

1.3 Vad är en kommun och en stadsdel? 
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning utgör en del av Stockholms stad. Stockholms stad i sin tur är 

en kommun. En kommun är en territoriellt avgränsad administrativ enhet för lokalt självstyre. 

Medborgare i kommunen är de som är folkbokförda, äger fast egendom eller är taxerad till 

kommunalskatt där.3 Kommuner har en lagstadgad skyldighet att upprätta budget,4 samt rätt 

                                                
1 Institutioner, företagandet och tillväxten. Henrekson & Johansson s. 3 
2 Intervju med Stadsledningskontoret 05.12.15 
3 Sveriges Rikes Lag. Kommunallagen 1 kap. 4 §  
4 Sveriges Rikes Lag. Kommunallagen 8 kap. 4 § 
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att taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter.5 Dessutom får en kommun ta ut avgifter för 

tillhandahållna tjänster, men endast till självkostnadspris.6   

   Stockholms stad är indelad i mindre geografiska delar, kallade stadsdelar. Det finns 18 

stadsdelar inom Stockholms stad, alla med varsin stadsdelsnämnd och förvaltning. 

Stadsdelarna styrs relativt självständigt på ett sätt som liknar styrningen av en kommun. 

Stadsdelsnämnden är politiskt tillsatt och tar de politiska besluten, medan förvaltningen sköter 

den dagliga verksamheten. För att underlätta läsbarheten av uppsatsen kommer vi att betrakta 

begreppen kommun och stadsdel analogt. Den största skillnaden mellan en vanlig kommun 

och en stadsdelsförvaltning är att stadsdelsförvaltningarna måste ta hänsyn till beslut som 

fattas i Stockholms kommunfullmäktige.7 

   Kommunernas viktigaste inkomster utgörs av skatt (59 %), avgifter (22 %) och statsbidrag 

(15 %). Skatteinkomsterna är främst från den kommunala inkomstskatten, som i Sverige är i 

genomsnitt 21 % av kommuninvånarnas inkomst. De dominerande statsbidragen är de som 

ges beroende på antalet medborgare i en kommun och medborgarnas ålderssammansättning.8  

1.4 Stockholms stad 

1.4.1 Organisation 

 
Figur 1: Organisationen i Stockholms stad.9 

 

Överst i den kommunala organisationen finns kommunfullmäktige. Under 

kommunfullmäktige ligger stadsdelsnämnder, facknämnder och bolagsstyrelser. Längst ner 

                                                
5 Sveriges Rikes Lag. RF 1 kap. 7 § 
6 Sveriges Rikes Lag. Kommunallagen 8 kap. 3 c § 
7 Nationalencyklopedien (multimediaversion) 
8 Kommunsystem i Europa. Lidström s. 28-29 
9 Egen modell efter förlaga 
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finns stadsdelsnämndernas, facknämndernas och bolagens olika enheter. Nämnderna beslutar 

vad som ska utföras, medan enheterna beslutar hur. 

   Resurser fördelas till olika stadsdelar efter en behovsmodell som inte påverkas av respektive 

stadsdels skatteunderlag. Fördelningen sker efter fastställda schablonbelopp för t.ex. antal 

barn i förskoleålder, antal pensionärer eller andra specifika behov.10    

1.4.2 Stockholms stads mål 

Stadsdelsförvaltningarna är underställda Stockholms stad. Stockholms stad har mål som 

samtliga stadsdelar skall leva upp till. Målen ska främst nås genom att stadsdelsförvaltningar 

tar hänsyn till målen vid utformningen av sin stadsdels verksamhetsmål. Målen för 

Stockholms stad fastställs av kommunfullmäktige. Målen som gäller generellt för hela staden 

under perioden 2006 � 2008 är: 

• Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna. 

• Bygga bostäder och utveckla Stockholm. 

• Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad. 

• Bryta segregationen och fördjupa demokratin. 

• Ta ansvar för ekonomin.11 

1.5 Skarpnäck 
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning utgörs av områdena Hammarbyhöjden, Björkhagen, 

Kärrtorp, Bagarmossen, Skrubba, Orhem, Pungpinan, Flaten, Enskededalen och 

Skarpnäcksfältet. I stadsdelen bor dryg 40 000 människor (2003). De är organisationens 

kunder, men i kommunal terminologi kallas de brukare eftersom de inte betalar direkt för 

varje erhållen tjänst. 

   Högst i den kommunala hierarkin finns kommunfullfäktige. I Skarpnäcks fall rör det sig om 

Stockholms kommunfullfäktige. Här fattas övergripande beslut för hela Stockholm. Efter den 

rådande politiska fördelningen i kommunfullmäktige tillsätts sedan politikerna i 

stadsdelsnämnderna.12  

   Stockholms stads representanter i Skarpnäcks stadsdel är stadsdelsnämnden. Politikerna i 

stadsdelsnämnden är tillsatta efter den politiska fördelningen i Stockholms stadshus. 

Stadsdelsnämnden utgörs av fritidspolitiker. Det är nämnden som fastställer de politiska 

prioriteringarna och fördelar anslagen till de olika verksamhetsgrenarna i stadsdelen. 

                                                
10 Intervju med Thomas Lundberg 05.10.18 
11 Kvalitetssystem i Stockholm - ILS 
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Ordförande i nämnden är Monika Lindh (s) och vice ordförande är Billy Östh (m), övriga 

partier är representerade via gruppledare.13 

   Den dagliga verksamheten i Skarpnäck sköts av stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsdirektören 

är ledare för både stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen. Förvaltningen är uppdelad i 

fem olika ansvarsområden som styrs av varsin verksamhetsledare. Verksamhetsledarnas 

ansvarsområden är uppdelade i resultatenheter. T.ex. kan en, eller en grupp, förskolor vara en 

resultatenhet. Konstellationen kan också vara t.ex. en förskola och en skola. En resultatenhet 

är alltså en eller flera fysiska enheter i verksamheten som är underställda samma 

verksamhetsledare. En resultatenhet är en relativt självständig del av organisationen. Den har 

eget ansvar för sin ekonomi och styrning av den dagliga verksamheten, men måste följa de 

övergripande mål och den budget som enheten blivit tilldelad. Det som gör flera fysiska 

enheter till en resultatenhet är alltså att enheterna har gemensam ekonomisk redovisning.14 

  

 
Bilden visar en förenkling av organisationens struktur. Resultatenheterna ligger som en enhet för att dem är för många för 

att visa individuellt. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
12 www.stockholm.se/skarpnack 05.11.19 
13 Skarpnäcks stadsdelsnämnd � Verksamhetsplan 2005 
14 Intervju med Thomas Lundberg 05.10.18 
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1.6 Problemformuleringar 

1.6.1 Frågeställningar 

• Hur fungerar verksamhetsstyrningen i Stockholms stad? 

• Leder styrningen till att organisationens prestationer förbättras? 

• Hur kan stadsdelarna förbättra effektiviteten och måluppfyllelsen? 

1.7 Metod 

1.7.1 Tillvägagångssätt 

Vi inledde arbetet med att intervjua ekonomichefen i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, 

Thomas Lundberg. Intervjun genomfördes personligen enligt semistrukturerad metod.15 

Därefter har vi haft vidare korrespondens med Lundberg. Vi har också samtalat med andra 

personer inom organisationen, bland annat en av enhetscheferna, Gunn Karlsson. Utöver detta 

har fältstudier i förvaltningen genomförts för att få en objektiv uppfattning om verksamheten. 

En intervju har genomförts med en av de ansvariga på Stockholms stads stadsledningskontor, 

som tagit fram ILS. Vi har dessutom genomfört en enkätundersökning i Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning (bilaga 1).  

   Den verksamhetsspecifika informationen hämtas ur verksamhetsdokument från 

förvaltningen, stadsledningskontoret, och organisationen Sveriges kommuner och landstings 

(tidigare kommunförbundet). Teori hämtas i första hand ur litteratur om offentliga och 

institutionella organisationer, men även ur annan management- och styrningslitteratur. Detta 

kompletteras med muntliga källor samt tidigare kandidat- och magisteruppsatser och 

doktorsavhandlingar inom kommunal verksamhetsstyrning.  

1.7.2 Metodologi 

Kvalitativ metod och kvantitativ metod 

Vi har genom våra intervjuer, fältstudier och enkäter erhållit kvalitativ data. Strukturen i 

intervjuerna var inte bestämd på förhand, utan karaktäriserades av ett samtal om de områden 

vi fann intressanta. Respondenten har givits stort utrymme att utveckla sin egen syn på dessa 

områden. En semistrukturerad enkätundersökning genomfördes, med förstrukturerade och 

öppna svarsalternativ.16   

                                                
15 Forskningshandboken � för småskaliga projekt inom samhällsvetenskaperna. Descombe s. 135 
16Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Johannessen och Tufte s. 150 
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   Den första delen av enkäten har gett oss kvantitativa data, dvs. �numerisk� data. Den andra 

delen av enkäten bestod av öppna frågor som gav oss kvalitativ data. Avsikten med den 

kvantitativa undersökningsformen var att se hur stor kunskapen om styrningen var, hur 

styrningen �når fram�, under chefsnivå i en stadsdelsförvaltning.  

   Vi skickade enkäten med e-post (postenkät) till fyra chefer i Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning, och dessa chefer kunde därefter skriva ut enkäten och vidarebefordra 

den till de anställda som haft möjlighet att fylla i den. På så vis erhöll vi 60 st. besvarade 

enkäter. Populationen, den aggregerade summan möjliga enkätrespondenter, utgörs av alla 

anställda i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Vi har således utfrågat nästan 2 % av 

populationen.17 

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet, undersökningsdatas pålitlighet, har vi försökt hålla hög genom att ställa väldigt 

enkla och inte speciellt många enkätfrågor. Tanken är då att mindre utrymme skall lämnas för 

missförstånd och svarsbortfall. De öppna svarsfrågorna i enkätundersökningen kan ha varit 

lätta att misstolka, eftersom vi fick väldigt olika svar. Ett annat alternativ är att 

respondenterna helt enkelt inte kunde �svaren� på frågorna. 

   Validiteten bör också vara god i delen med förstrukturerade svarsalternativ, i och med att 

frågorna endast kan besvaras med ja respektive nej. De öppna enkätfrågorna borde inte heller 

vara svåra att tolka, men de lämnar ändå större utrymme för missförstånd. Eftersom vi använt 

flera olika sätt för att tillskansa oss information ur organisationen så ska undersökningsdata 

visa på den faktiska situationen då olika informationskällor inte motsäger varandra.18 

Triangulering 

Vår triangulering, eller vårt perspektivspektrum, har vi försökt hålla brett i och med att vi 

använt många olika källor. Många olika typer av litteratur har använts, både svensk och 

utländsk. Intervjurespondenterna har olika befattningar inom organisationen, och dessa 

sammanfaller inte med de hos enkätrespondenterna.      

1.7.3 Avgränsningar 

Vi avser att studera verksamhetsstyrning i ett brett spektrum, med fokus på helheten snarare 

än enskilda detaljer. Av resursskäl kommer vi således inte kunna utreda alla specifika detaljer 

inom styrningen. Det är vår uppfattning att det är viktigast att studera styrning i stort för att 

kunna avgöra hur effektiv den är.  

                                                
17 Från datainsamling till rapport. Dahmström s. 24-25 & 61-64 
18 Från datainsamling till rapport. Dahmström s. 262-266 
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   Vi ska i denna uppsats beröra det område som brukar kallas �organisationsteori�. Det 

faktum att vi studerar en organisation gör att vi måste applicera organisationsteorier. 

Uppsatsen är i huvudsak företagsekonomisk, men vi kommer använda andra 

vetenskapsdiscipliner; juridik, sociologi, statsvetenskap, nationalekonomi m.fl., för att 

nyansera bilden av organisationen. 

   Det är svårt att särskilja verksamhetsstyrning, ekonomistyrning och politisk styrning. Dessa 

begrepp sammanfaller ofta och bildar en helhet. Frågor om styrning och delegering berör 

relationerna mellan politikerna och tjänstemännen och relationen mellan fullmäktige och 

nämnderna. Vi har fokuserat på ett övergripande effektivitetsperspektiv för hela 

verksamheten.19  

   Utöver stadsdelsnämnderna består den kommunalpolitiska kartan i Stockholms stad också 

av facknämnder (t.ex. är gymnasieskolan en egen facknämnd) och bolagsstyrelser (för t.ex. 

bostads och renhållningsbolag). Facknämnder och bolag skiljer sig på många sätt från 

stadsdelar och deras styrning kommer inte att belysas i uppsatsen. 

1.7.4 Felkällor 

Vi kan inte med säkerhet säga att styrningen i Skarpnäck är representativ för samtliga 

stadsdelsförvaltningar. Vår uppfattning är dock att den höga graden av lagreglering samt det 

för Stockholm centrala ledningssystemet gör vår undersökning representativ för hela 

Stockholms stad. En alternativ ansats hade varit att titta på hela Stockholms stad inom en 

specifik verksamhetsgren, t.ex. förskolan. Men vi tror att integreringen inom varje 

stadsdelsförvaltning är större än den inom verksamhetsområden på aggregerad nivå. Vi anser 

att vi genom att studera en enskild organisation kan finna den �organiska� kärnan i 

organisationen. Med det menar vi processer, regler, ledarskap, effektivitet, målbilder, 

organisationskultur osv.20  

   Givetvis kan enkätfrågor misstolkas och intervjuobjekt påverkas av intervjuaren. Generellt 

kan sägas att stadsledningskontorets syn på styrningen av stadsdelarna sammanföll väl med 

vår syn, medan cheferna i Skarpnäcks stadsdel förmedlade en positivare syn på sin 

organisation. 

 

                                                
19 Konflikt eller samförstånd. Lantto s. 65  
20 Från datainsamling till rapport. Dahmström s. 15-23 
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1.8 Disposition 
I nästa kapitel redogörs för de teoretiska förutsättningar som är av intresse för vår studie. I 

kapitel 3 beskrivs och redovisas de resultat som erhållits från våra undersökningar - en 

nulägesrapport. I kapitel 4 och 5 kommer dessa resultat att analyseras och diskuteras. Därefter 

följer en slutsats i kapitel 6.   

   Alla kapitel följer en likartad uppdelning; först går vi igenom verksamhetsstyrningen i stort. 

Därefter budget, eftersom det bildar ett naturligt fundament för resterande styrning. Efter 

budget följer avsnitt om Integrerat Ledningssystem (ILS), Benchmarking, Balanced 

Scorecard, och avslutningsvis ett avsnitt om politisk styrning.   

 
Figur 3: Bilden visar det dispositionsmässiga upplägget av uppsatsen. De röda rutorna utgör varsitt huvudkapitel medan de 

gröna rutorna utgör underkapitel i varje huvudkapitel. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenterar vi de teorier och styrmodeller som vi valt att fokusera på i 

uppsatsen.   

2.1 Kommunal organisation 
För att förstå och kunna analysera styrningen i en organisation måste förståelse för 

organisationens anatomi finnas.21 En kommun är en mycket gammal organisatorisk företeelse. 

Kommunerna härstammar från 1860-talet. Detta innebär att organisation, redovisning och 

ekonomisk styrning bygger på hävdvunna grunder, genom lagstiftning och praxis. En 

kommun är hierarkiskt uppbyggd och traditionsstyrd. Omorganiseringar har gjorts de senaste 

decennierna med avsikten att decentralisera kommunorganisationen.22 Flera försök och 

experiment gjordes också, särskilt i början av 1990-talet, inom den kommunala styrningen. 

Styrningsansvariga försökte hitta sätt att tillämpa idéer från företagsvärlden för att göra 

kommunala organisationer mer effektiva och idérika.23 

     Det kan i icke vinstdrivande organisationer vara svårt att hitta bra mått på en effektiv 

organisation. Att göra som vinstdrivande företag och använda räntabilitetsmått eller andra 

finansiella nyckeltal blir svårare. I ett aktiebolag har de externa intressenterna (aktieägarna) 

ett gemensamt krav på verksamheten, kravet på avkastning. I offentlig verksamhet finns det 

fler grupper som ställer krav på vad organisationen ska tillgodose, något som ger komplexare 

prestationsmål. Detta gör inte bara att �framgång� är svårt att mäta, utan det blir även svårt för 

ledningen att förmedla ekonomiska mål neråt i organisationen.24 Att styra medarbetarnas 

beteende blir svårare. Det blir till stor del organisationskulturens uppgift.25  

   De kommunanställdas skiftande professioner gör att många anställda i chefsposition har 

annan utbildning än ekonomisk. De flesta chefer har en humanistisk utbildning och ett 

humanistiskt synsätt. De ser därmed organisationens prestationer utifrån �mjuka värden�, 

snarare än utifrån ekonomiska data.26 Organisationskulturen och den gemensamma 

värdegrunden blir organisationsteoretiska företeelser som då måste beaktas extra.27   

                                                
21 Organisationer. Holmblad & Brunsson s. 47-48 
22 Kommunekonomi � Principer, praxis och problem. Brorström & Solli s. 8-15  
23 Organisationsexperiment i kommun och landsting. Jacobsson s. 9 
24 Ekonomisk styrning � grunder och perspektiv. Kullvén s. 77-79 
25 Intruduction to organizational behaviour. Ellis & Dick s. 175 
26 Organisationsexperiment i kommun och landsting. Jacobsson s. 154 mfl. 
27 Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. Johansson s. 23-24 
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   I offentliga organisationer är förändringstempot ofta högt. När den politiska majoriteten 

skiftar, skiftar ofta också visionerna och därmed också styrningen eller arbetssättet i 

organisationen. Det är inte säkert att politikers och tjänstemäns visioner är gemensamma. Det 

gemensamma målet bör dock vara att så effektivt så möjligt använda skattebetalarnas pengar 

till att utföra tjänster, givetvis till en så hög kvalitet som möjligt. 28 Den trånga sektionen i all 

tjänsteproduktion är tid. Det som kostar är de anställdas löner. Ju mindre tid som förbrukas �i 

onödan�, i icke kundvärdeskapande processer, ju mer kan skattebetalarna få ut för varje 

betalad skattekrona.29    

2.1 Verksamhetsstyrning 

2.1.1 Vad är verksamhetsstyrning? 

Verksamhetsstyrningen utgörs av de modeller och metoder en organisation använder för att 

bedriva effektiv verksamhet. Således blir gränsen mellan ekonomistyrningen, 

verksamhetsstyrning och organisationsteori väldigt flytande, i praktiken nästan obefintlig.30 

Verksamhetsstyrning skulle egentligen kunna innefatta all form av ledningsmässig 

verksamhet, men vi väljer att fokusera på de modeller som ledningen använder. 

Tidigare kunde verksamhetsstyrningen (då i form av ekonomistyrning) fokusera på det 

ekonomiska resultatet och �jaga� kostnader. Ekonomistyrningen gav ekonomiska data till 

ledningen. Idag är styrsituationen mer komplex. Resultatet (inte nödvändigtvis ekonomiskt 

resultat) mäts ur flera perspektiv. Verksamhetsstyrningen har integrerats med 

ekonomistyrningen för att kunna ge överblick över hela organisationen och inte bara 

ekonomin.31  

   Den företagsekonomiska organisationsteorin studerar nästan uteslutande hur �bättre� 

organisatoriska förhållanden kan skapas. Därför är organisations- och managementteori nära 

kopplad verksamhetsstyrning.  

2.1.2 Verksamhetsstyrningens förutsättningar 

Richard Scott definierar institutioner enligt följande: �Institutions consist of cognitive, 

normative, and regulative structures and activities that provide stability and meaning to social 

behavior� (1995).32 Denna definition ger oss utgångspunkten för styrningen, eller alla 

                                                
28 Kommunekonomi � Principer, praxis och problem. Brorström & Solli s. 8-14 
29 Redovisning & beskattning. Tullgren s. 176-177  
30 Kommunekonomi � Principer, praxis och problem. Brorström & Solli s. 91 
31 Ekonomisk styrning. Bergstrand s. 5-9 
32 Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. Johansson s. 16 
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organisationers spelregler.33 Det finns alltså tre sätt att se på institutioner; Den kognitiva 

synvinkeln innebär att aktörerna i en organisation eller institution handlar utifrån sin 

kunskapsmässiga grund; de regler, rutiner och normer som ageras utifrån, tas för givna, 

aktörerna kan helt enkelt inte tänka sig att göra annorlunda. Det andra synsättet bygger på 

normernas betydelse i institutioner. Agerande i organisationen byggs då på värderingar och 

föreställningar. Det berör rättigheter och skyldigheter för olika befattningar, att uppfylla de 

förväntningar som ställs på organisationsmedlemmen. Slutligen finns den regulativa aspekten. 

Om denna åskådning är utgångspunkten så styrs organisationens handlande utifrån de 

reglerande särdragen, alltså regelskapande, övervakning och sanktioner. Det är dessa tre 

aspekter av organisatoriskt handlande som kan påverkas, direkt och indirekt, genom 

verksamhetsstyrningen. Olika tonvikt läggs sedan vid utformningen av styrningen beroende 

på vilket synsätt som anses bäst beskriva den egna organisationen.34 

2.3 Budget 

2.3.1 Vad är en budget? 

En budget är en plan översatt till siffror. Planen är i sin tur en sammanfattning av strategierna 

för ett år framöver. Budgeten blir en prognos över hur ekonomin kommer att se ut under 

följande budgetperiod (vanligen ett år). Prognosen bygger oftast på historiska data, som regel 

fjolårets ekonomiska utfall. En budget utgör alltså en intelligent gissning om utfallet under det 

kommande året. 

   Ju bättre underbyggd budgeten är, desto bättre stämmer budget och utfall. Erfarenheten och 

förståelsen av organisationen hos dem som sammanställer budgeten, blir avgörande för hur 

bra budget och verkligt utfall kommer att överensstämma. Lunden och Smitterberg 

sammanfattar fördelarna och nackdelarna enligt följande:    

 

Fördelar med budget     

• Den stramar upp styrningen och tvingar medarbetarna att se de ekonomiska 

aspekterna. 

• Ett sätt att ge ekonomiskt ansvar åt medarbetarna. Budgetmålen kan motivera 

medarbetarna. 

 

                                                
33 Institutioner, företagandet och tillväxten. Henrekson & Johansson s. 1 
34 Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. Johansson s. 16-19  
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Nackdelar med budget 

• Tar mycket tid och energi som kunde ha använts till värdeskapande processer. 

• Finns risk för stelhet i organisationen eftersom budgetmålen styr ansvarsfördelningen 

samt är det som följs upp av ledningen.35 

   Utöver dessa punkter finns det många andra både positiva och negativa faktorer med 

budgetering. Förre Handelsbankschefen Jan Wallander publicerade i mitten av 1990-talet en 

bok där han hårt kritiserade budgeteringen i svenska företag, varpå många företag numera har 

begränsat sitt budgetarbete. Budgetering är alltjämt lagstadgad i kommunal verksamhet. 

   Vid budgetering är det viktigt att anpassa systemet efter sin egen organisation. En 

förutsättning för att få maximal effekt av budgeteringen, dvs. att budgetmålen uppnås eller 

åtminstone att strävan att nå målen ökas, är ihärdigt arbete. Det krävs att många är 

involverade i budgetprocessen för att få en rättvisande bild av organisationen. Att involvera 

medarbetarna i budgetprocessen leder även till att de anställdas motivation att hålla budgeten 

ökas. Sedermera krävs noggrann kontroll och uppföljning - varför nåddes inte budgetmålen 

och vad kan göras annorlunda för att nå dem nästa budgetperiod? Budgeten kan antingen bli 

ett precist målstyrningsinstrument, eller en inaktuell och förenklad prognos som inte ger 

ledningen någon användbar information.36  

2.3.1 Internprissättning 

Internprissättning är ett sätt att öka konkurrensen mellan olika resultatenheter inom samma 

organisation. På så vis vill organisationsledningen öka motivationen hos medarbetarna. Om 

varje enhet har större ansvar för sitt eget resultat så är tanken att medarbetarnas engagemang i 

sin enhets resultat ska öka. Internpriser ska göra idén med interna resultatenheter trovärdig, 

eftersom internpriser motverkar suboptimering inom organisationen. Utan internpriser blir det 

fördelaktigare att anlita andra interna enheter som tillhandahåller tjänster, dessa tjänster blir 

�gratis� för resultatenheten. Denna suboptimering skulle inte gynna organisationen som 

helhet. Utöver att möjliggöra intern konkurrens och skapa medvetenhet om �dolda� kostnader 

inom den egna organisationen, så kan internprissättning också användas som en metod för att 

få fram riktiga externa priser. Internpriset kan baseras antingen på kostnader, jämförbart 

marknadspris eller förhandlingsbaserade priser. En kombination av metoderna kan också 

tänkas.37 

                                                
35 Budget � handbok för småföretag. Lunden & Smitterberg s. 14 
36 Ekonomisk styrning. Bergstrand s. 101-105 
37 Ekonomisk styrning. Bergstrand s. 82-88  
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2.4 ILS 
ILS, Integrerat Ledningssystem, är ett styrsystem som tagits fram, och sedan 2001 används, 

av Stockholms stad. 2004 genomfördes en omarbetning av systemet. ILS togs fram av 

tjänstemän på stadsledningskontoret.  Stadsledningskontoret ligger under kommunstyrelsen 

och är en del av Stockholmsstads centrala förvaltning. Stadsledningskontoret sysslar med 

strategiska frågor som uppföljning och utveckling av stadens verksamheter samt utvecklar 

styrningen centralt. 

   När ILS togs fram hade stockholmspolitikerna ett antal krav som systemet skulle kunna 

tillgodose. Dessa krav var:  

• Genomslag för politisk vilja 

• Fördela resurser 

• Premiera kvalitet och effektivitet 

• Ta vara på anställdas kunskap 

• Ta vara på medborgares och brukares synpunkter 

 

Skälen till att ILS tagits fram är:  

• Det underlättar genomförandet av politiska prioriteringar inom givna 

resursramar. 

• Ger enklare resultatuppföljning 

• Systemet ska underlätta verksamhetsutvecklingen 

• För justering av mål och prioriteringar 

 

   Målet för ILS är att samla samtliga styrdokument i ett enda system för verksamhetsstyrning. 

ILS bygger i grunden på målstyrning. De politiker som styr staden sätter generella 

inriktningsmål, baserade på väljarnas preferenser. Kommunfullmäktige fastlägger sen 

budgeten för budgetåret, samt verksamhetsspecifika mål. Kommunfullmäktige bryter alltså 

ner de generella målen till anpassade mål för verksamhetsområdena. Skarpnäcks 

stadsdelsnämnd är ett exempel på ett verksamhetsområde, facknämnder och bolagsstyrelser är 

andra. Stadsdelsnämnden och förvaltningen anpassar sedan målen ytterligare till varje 

resultatenhet inom stadsdelen. Det är också viktigt att målen anpassas till rådande situation på 

resultatenheterna; vad är enheten redan bra på och vad är den sämre på? De mål som har 

koppling till enheten blir kvar, alla andra tas bort. Detta leder sammantaget till att samtliga 

enheter i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning tillsammans, genom att uppfylla sina egna mål, 
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uppfyller stadsdelens mål. På samma sätt uppfyller samtliga stadsdelar tillsammans 

kommunfullmäktiges mål, genom att uppfylla sina egna.  

   Det är viktigt att varje nivå, som anpassar målen för en lägre nivå, konstant för en dialog 

med enheten som skall uppfylla målen. Detta för att målen skall vara rimliga och relevanta.  

I målformuleringsprocessen är det viktigt att medarbetare från alla nivåer i organisationen är 

delaktiga. 

   Kommunfullmäktiges budget leder till en verksamhetsberättelse där de 

verksamhetsspecifika målen ingår. Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse är grunden 

till stadsdelsnämndens verksamhetsplan, som på samma sätt är grunden till resultatenheternas 

verksamhetsplaner. I en resultatenhets verksamhetsplan samlas de mål och åtaganden som 

utgör grunden för arbetet under budgetåret. Under året redovisar resultatenheterna hur målen 

uppfylls och hur budgeten följs i två tertialrapporter. Tertialrapporterna analyseras av 

förvaltningen och stadsledningskontoret. Resultatet av analysen kan leda till nya prioriteringar 

som i sin tur leder till en ny budget för nästkommande år.38    

2.5 Benchmarking 

2.5.1 Vad är Benchmarking? 

Benchmarking innebär, enligt Håkan Kullvén, att �jämföra de olika aktiviteterna med hur den 

bästa utför motsvarande aktivitet�.39 Med aktiviteterna menas de processer som utförs i 

organisationen, alltså organisationens verksamhet. Det bästa sättet att utföra en aktivitet är 

detsamma som det effektivaste sättet att utföra den. Med effektivitet avses produkten av 

faktorerna kvalitet och produktivitet. När Benchmarking utförs, studeras andra organisationers 

arbetssätt, för att se hur förbättringar av den egna kvaliteten och produktiviteten kan 

genomföras. Med kvalitet åsyftas hur bra tjänsten anses utförd ur kundens perspektiv, och 

med produktivitet avses hur resurssnålt tjänsten utförts utan att avkall givits på befintlig 

kvalitet.  

   Karlöf väljer att framhålla organisatoriskt lärande som ett viktigt resultat av Benchmarking. 

När studier i hur andra organisationer utför sina processer genomförs, lär den egna 

organisationen både av det objekt som studeras samt identifierar nya synvinklar att se sin egen 

verksamhet ur. Att imitera andra organisationers processer bör inte vara målet, utan målet är 

att organisationen ska lära sig effektivare processer genom att studera �den bäste�. När det 

gäller Benchmarking av mer standardiserade processer finns det dock de som anser att den 

                                                
38 Verksamhetsdokument ILS. Stadsledningskontoret 
39 Ekonomistyrning � grunder och perspektiv. Kullvén s. 56 
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bästa Benchmarkingen uppnås genom att kopiera �den bästes� processorer rakt av. Enligt 

Bengt Karlöf, mannen som införde begreppet Benchmarking i Sverige, så är Benchmarking 

inte: nyckeltalsanalys, konkurrensanalys eller imitation.40 

2.5.2 Benchmarkingprocessen 

Benchmarkingprocessen kan delas upp i fem steg. 

1. Planering 

2. Identifiera partners 

3. Informationsinsamling 

4. Analys 

5. Genomförande och resultat41 

2.5.3 Kommunkompassen 

Kommunkompassen är ett verktyg som används av nordiska kommuner och stadsdelar för att 

analysera arbetsmetoder, ledning och samarbete. Detta ska leda till att kvaliteten i 

verksamheten säkerställs. Kommunkompassen är framtagen av bland annat Harald 

Baldersheim och Morten Ögård vid Oslo universitet. 

   Arbetet sker genom att externa experter samlar in kunskap om organisationen genom att gå 

igenom officiella dokument, genomföra intervjuer samt leta information på förvaltningars 

hemsidor. Experterna bedömer sedan kommunen eller stadsdelen utifrån åtta huvudområden 

som i sin tur är uppdelade i flera underområden. Områdena tilldelas poäng på en skala mellan 

noll och hundra. Poängen är baserad på hur väl organisationen överensstämmer med teorier 

om decentralisering, medborgar- och brukarorientering, samt mål- och resultatstyrning. 

Poängfördelningen mellan de olika områdena ger en stark indikation på vilka delar av 

organisationen som Benchmarkingen bör inrikta sig mot. En lägre poäng tyder på att 

organisationen är relativt svagare inom de berörda områdena och det är därför är mest 

effektivt att koncentrera Benchmarkingprocessen till just dessa områden.  

   Kommunkompassen har använts av ett relativt stort antal nordiska kommuner och därför är 

det ett verktyg inte bara för att identifiera sina egna styrkor och svagheter utan också för att 

hitta lämpliga partners för Benchmarking. Det är dessutom vanligt att verktyget används till 

uppföljning av resultatet av Benchmarkingen. Många kommuner och stadsdelar låter helt 

                                                
40 Benchmarking i verkligheten. Karlöf s. 27-35 
41 Benchmarking för bättre kundservice. Peters s. 23-24 
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enkelt kommunkompassen göra om analysen efter ett par år och kan därigenom dra tydliga 

slutsatser om vilka resultat som uppnåtts av Benchmarkingen.42   

   Områdena som bedöms i kommunkompassen är följande: 

 
1. Offentlighet och demokratisk kontroll 

2. Tillgänglighet och brukarorientering 

3. Tydlighet i samspelat mellan politiker och tjänstemän 

4.  Ledning, decentralisering och delegering 

5. Kontroll och rapportering 

6. Personalpolitik 

7. Verksamhetsutveckling 

8. Kommunen som samhällsbyggare 43 

2.6 Balanced Scorecard 

2.6.1 Vad är Balanced Scorecard? 

Balanced Scorecard är ett verktyg som utgår från organisationers strategier och visioner � det 

Balanserade Styrkortet ska utveckla, klargöra och kommunicera strategier och visioner för att 

förbättra styrningen i organisationen. Det innebär att strategierna konkretiseras i styrkortet 

och mål och mått för att mäta målen fastställs. Balanced Scorecard är en sammanslagning av 

olika slags nyckeltal till ett system. Om en strategi skulle vara att tillhandahålla bäst kvalitet i 

branschen så skulle ett mått på det kunna vara t.ex. antal reklamationer per såld enhet.44 Vi 

kommer att kalla dessa mått för styrtal. Fördelen med mål och styrtal är att affärsidén och 

strategin bryts ner till mindre grip- och mätbara målsättningar. På det viset blir det lättare för 

varje enskild anställd att dagligen verka för att de övergripande strategierna uppfylls genom 

att arbeta mot den målsättning (nyckeltal) som berör den anställde i fråga. 45 

   Balanced Scorecard modellen kom till som en reaktion på att det bara var de finansiella 

nyckeltalen som fick uppmärksamhet av företagsledningen. Balanced Scorecard tar även 

hänsyn till perspektiv som inte är finansiella, men som ändå har stor betydelse för 

organisationens måluppfyllelse.46   

                                                
42 Kommunkompassen � analys av Skarpnäck stadsdel, Stockholms stad 10-11 nov 2004. Gidenstam & Strid s.  
2-3 
43 Kommunkompassen � analys av Skarpnäck stadsdel, Stockholms stad 10-11 nov 2004. Gidenstam & Strid s. 2 
44 Ekonomisk styrning � grunder och perspektiv. Kullvén s. 45 
45 Integrering av Balanced Scorecard och Value Based Management � En ny modell för ekonomistyrning. 
Rasmussen & Tjärnberg s.10 
46 Ekonomisk styrning. Bergstrand s. 170-172 
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2.6.2 Balanced Scorecard�s perspektiv 

Balanced Scorecard kan innehålla många olika perspektiv men innehåller i sin grundform 

endast fyra: 47 

1. Finansiellt perspektiv 

Det finansiella perspektivet reflekterar ägarnas långsiktiga förväntningar på 

organisationen. Målen och styrtalen i de andra perspektiven skall kunna kopplas 

till något av målen och styrtalen i detta perspektiv. Styrtalen är finansiella 

nyckeltal, t.ex. soliditet, vinstmarginal eller avkastning på investerat kapital 

(ROI).48 

2. Kundperspektiv 

Kundperspektivet speglar kundernas uppfattning av organisationen. Det är 

kunderna som genererar intäkter och därigenom kan målen uppfyllas i det 

finansiella perspektivet. Styrtalen är t.ex. marknadsandel, kundlojalitet eller 

antal nya kunder.49 

3. Processperspektiv 

Processperspektivet handlar om organisationens interna processer. Målen för de 

interna processerna skall vara grundade på externa intressenters uppfattningar 

och förväntningar. Det vill säga kunder och ägare (läs aktieägare) förväntningar. 

Styrtalen kan vara t.ex. andel nya produkter, förändrade produkter eller 

kvalitetsmått.50 

4. Lärandeperspektiv 

Lärandeperspektivet berättar om organisationens kompetensutveckling. Om 

organisationen och dess medarbetare lär och utvecklas finns förutsättningar för 

att uppfylla målen i process-, kund- och finansiella perspektivet. Styrtalen kan 

vara t.ex. utbildningsnivå, antal år i yrket eller trivselmått.51 

 

                                                
47 Integrering av Balanced Scorecard och Value Based Management � En ny modell för ekonomistyrning. 
Rasmussen & Tjärnberg s.11 
48 Integrering av Balanced Scorecard och Value Based Management � En ny modell för ekonomistyrning. 
Rasmussen & Tjärnberg s.11-12 
49 Integrering av Balanced Scorecard och Value Based Management � En ny modell för ekonomistyrning. 
Rasmussen & Tjärnberg s.12 
50 Ekonomisk styrning � grunder och perspektiv. Kullvén s. 47-48 
51 Ekonomisk styrning � grunder och perspektiv. Kullvén s. 48 
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I den beskrivna grundmodellen finns fyra perspektiv. Det finns dock inget som hindrar 

organisationer från att införa nya eller ta bort något av de existerande perspektiven.52 Det 

viktiga är att perspektiven svarar mot det centrala i organisationens visioner och strategier. 53 

   I Balanced Scorecard finns något av en tidsaxel. Styrtalen i det finansiella perspektivet 

beskriver hur det har varit, i kund- och processperspektivet beskriver styrtalen hur läget är just 

nu och i lärandeperspektivet ger styrtalen en uppfattning om hur det kommer att bli i 

framtiden.54 

55 
Figur 4: Balanced Scorecard modell 

2.6.3  Införande av Balanced Scorecard i kommunal verksamhet 

När BSC införs i en kommunal organisation sker det i åtta steg enligt Ericsson och Gripne:56  

Steg 1 � Formulera en vision och en affärsidé 

Visionen för en kommun utarbetas av kommunalpolitikerna och är gemensamma mål för hela 

kommunen. Däremot formuleras affärsidén, eller verksamhetsidén som den brukar benämnas 

i kommunal verksamhet, på lägre nivå. För att kunna ta fram visioner och affärsidé är det 

viktigt att ha god kontakt med medborgarna i kommunen, men även med omvärlden. Många 

                                                
52 Integrering av Balanced Scorecard och Value Based Management � En ny modell för ekonomistyrning. 
Rasmussen & Tjärnberg s.11 
53 Ekonomisk styrning � grunder och perspektiv. Kullvén s. 49 
54 Föreläsning ht-2003. Christer Nilsson 
55 Egenproducerad modell, baserad på Rasmussen & Tjärnberg Integrering av Balanced Scorecard och Value 
Based Management � En ny modell för ekonomistyrning s.13 
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administrationer inleder därför visionsframtagandet med en omvärldsanalys. Här kan SWOT-

analysen (där analyseras organisationens styrkor - strengths, svagheter - weakness, 

möjligheter - opportunities och eventuella hot - threats) vara ett effektivt verktyg. SWOT-

analysen fokuserar på styrkor och svagheter i organisationen idag samt urskiljer 

kärnverksamhetens hot och möjligheter idag och i framtiden. När ledningen är införstådd med 

vilka externa faktorer som påverkar organisationen och skapat handlingsberedskap, för att 

möta olika framtidsscenarion, samlas medarbetarna i den egna organisationen för 

�brainstorming�.  

   Även om ett eventuellt beslut att införa Balanced Scorecard skulle tas av politikerna i 

kommunen, så lämnas det oftast stor frihet till tjänstemännen att utforma styrkortet. Men 

politikerna kan ha vissa övergripande synpunkter. De intressenter som involveras i 

visionsprocessen är kommunstyrelsen, verksamhetsledarna, fackliga representanter samt i 

vissa fall medarbetarna.57 

 

Steg 2 � Formulera övergripande strategier för att nå visionen och affärsidén 

När en organisation planerar införande av Balanced Scorecard skall det finnas ett gap som 

utgörs av skillnaden mellan hur det ser ut i organisationen idag, och hur det skall se ut när 

organisationen uppnått sin vision och affärsidé. Strategierna är till för att överbygga gapet. Ett 

exempel på övergripande strategi kan t.ex. vara: �Vi ska ha motiverade medarbetare�. Det 

räcker självklart inte att bara formulera övergripande strategier för att lyckas med det, utan det 

krävs också handling. Det är viktigt, att, redan i inledningsskedet av Balanced Scorecard 

processen, ta hänsyn till att det elementära är de handlingar som Balanced Scorecard 

processen leder fram till.58 

 

Steg 3 � Fastställ perspektiven   

Ursprungsmodellen för Balanced Scorecard består av fyra perspektiv; finans-, kund-, process- 

och lärandeperspektivet. Perspektiven kan ändras eller byta benämning, men grunden är oftast 

densamma. De perspektiv som används måste spegla organisationens visioner och strategier.59  

 

 

 

                                                                                                                                                   
56 Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet. Ericsson & Gripne s. 25-28 
57 Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet. Ericsson & Gripne s. 25-28 
58 Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet. Ericsson & Gripne s. 29-30 
59 Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet. Ericsson & Gripne s. 31-33 
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Steg 4 � Formulera mål för de olika perspektiven 

När perspektiven är fastställda ska de knytas till specifika mål. Målen skall knyta an till 

visionen och affärsidén. Nedan följer exempel. 

Finansiella perspektivet 

Mål: �Att inom den ekonomiska resursramen bedriva effektiv verksamhet� 

Kundperspektivet 

�Bedriva verksamheten professionellt och sätta brukaren i fokus� 

Processperspektivet 

�Processerna för att ta fram tjänsterna ska fungera effektivt� 

Medarbetarperspektivet 

�Medarbetarna ska vara motiverade och delaktiga i verksamheten� 

Lärandeperspektivet 

�Förvaltningen skall utveckla medarbetarna genom förnyelse av verksamheten och 

kunskapsinhämtning�60 

 

Steg 5 � Ta fram avgörande framgångsfaktorer för att nå målen 

Framgångsfaktorer bör exemplifieras i de olika perspektiven. Det är fortfarande viktigt med 

återkoppling till de tidigare stegen. 

Finansiella perspektivet 

�Ge personalen del av ett bra ekonomiskt resultat (behålla en del av eventuellt överskott i 

nästa års anslag)� 

Kundperspektivet 

�Inpränta i organisationen att nöjda kunder (brukare) är avgörande för framgång� 

Processperspektivet 

�Skapa effektiva processer med korta ledtider� 

Medarbetarperspektivet 

�Skapa en kreativ och familjär arbetsmiljö� 

Lärandeperspektivet 

�Integrera utvecklingsarbetet med den dagliga verksamheten�61 

 

 

 

 

                                                
60 Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet. Ericsson & Gripne s. 34 
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Steg 6 � Ta fram styrtal för att mäta att målen nåtts 

Vanligtvis räcker 1-4 styrtal för varje perspektiv. Ju fler styrtal, desto längre tid tar det att 

följa upp dem. Exempel på nyckeltal är ekonomiskt resultat, tillgänglighet, arbetsmiljö, tid till 

kompetensutveckling och kartlagda processer.62 

 

Steg 7 � Ta fram strategier för att nå målen 

När alla tidigare steg implementerats och organisationen har mätresultat på styrtalen så är det 

dags att titta på varför målen inte uppnåtts. Eventuellt kan målen behöva korrigeras för att 

stämma bättre med verkligheten. En viktig förutsättning är att jobba mot ständiga 

förbättringar. 
 

Steg 8 � Utforma en handlingsplan för att uppfylla strategierna 

Det här är kanske det viktigaste steget. Om inte realistiska handlingsplaner upprättas och följs 

finns risken att hela styrkortsarbetet bara blir en pappersprodukt. Handlingsplaner brukar 

upprättas inom olika områden, t.ex. en utvecklingsplan, kompetensutvecklingsplan samt 

informations- och samverkansplan. Planerna måste avstämmas mot visionen, affärsidén, 

målen och strategierna. Det är även viktigt att kommunicera med berörda parter så att alla vet 

vilka som ska fatta vilka beslut, samt att fattade beslut når ut till berörda parter. Om beslut 

inte fattas, implementeras, eller levs upp till, undergrävs modellens legitimitet samtidigt som 

det kan orsaka disharmoni inom organisationen. Konsekvent uppföljning av styrtalen blir av 

yttersta vikt.63 

2.6.4  Balanced Scorecard i kommunal verksamhet 

Balanced Scorecard introducerades som en modell för vinstdrivande företag, men har visat sig 

fungera även i andra typer av organisationer. Modellen tillkom i USA och har sedan spridits 

över världen. En konsekvens av detta är att den fått regionala inriktningar och anpassningar.64  

   Det finns ett antal karakteristiska drag för offentlig-, och då främst kommunal verksamhet, 

som påverkar styrkortet. Det centrala perspektivet blir medborgarperspektivet. Invånarna och 

företagen i kommunen blir både brukare och finansiärer av verksamheten. Fastän invånarna är 

finansiärer, så har de begränsat inflytande över en kommuns verksamhet. Utöver att de i vissa 

fall kan välja hur de vill erhålla de tjänster som tillhandahålls, så har invånarna delegerat 

beslutsansvaret till politikerna i kommunen. Eftersom politikerna är de som för resursdialogen 

                                                                                                                                                   
61 Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet. Ericsson & Gripne s. 34-36 
62 Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet. Ericsson & Gripne s. 37-41 
63 Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet. Ericsson & Gripne s. 42-43 
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gentemot verksamheten så blir även den politiska aspekten ett centralt perspektiv.65 Balanced 

Scorecard har vissa likheter med ILS eftersom även styrkortet �samlar allt i en bana�. 

Balanced Scorecard�s framtid bygger till stor del på hur bra det praktiska utfallet blir inom de 

organisationer som de senaste åren implementerat modellen. Detta i sin tur avgörs av hur bra 

styrtal som valts och att styrtalen sedan följts upp konsekvent. Det krävs att organisationen 

helhjärtat driver projektet framåt.66       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
64 Balanserat styrkort i praktiken - en fallstudie i Västerviks kommun. Nilsson & Uhmeier s. 3 
65 Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet. Ericsson & Gripne s. 13-17 
66 Att införa Balanced Scorecard i kommunal verksamhet. Ericsson & Gripne s. 51-53 
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3. Empiri 
I detta avsnitt presenterar vi resultat från våra intervjuer, vår enkät och våra fältstudier.  

3.1 Verksamhetsstyrning 

3.1.1 Hur fungerar verksamhetsstyrningen? 

All verksamhetsstyrning i Stockholms stad sker inom ramen för det Integrerade 

ledningssystemet (ILS). ILS är ett av Stockholms stad konstruerat system för att samla all 

verksamhetsstyrning �i en bana�. Det är ett målstyrningssystem med fokus på dialogen mellan 

alla nivåer i organisationen, från kommunfullmäktige till brukare. Tanken är att generella mål 

som fattas överst i organisationen ska kunna brytas ner till mindre lokala mål för varje 

resultatenhet. Stor del av ekonomiarbetet, som utgör grunden för styrningen, sker annars i 

anslutning till budgetarbetet. Uppföljningen av verksamheten sker till lika stor del i form av 

budgetuppföljning som i form av måluppföljning inom ILS.  

   I dagens kommunala förvaltning har avsikten varit att tydliggöra konkurrenssituationer och 

ansvarsfördelning. Det har, främst under 1990-talet, skett en företagisering av den kommunala 

verksamhetsidén.67 Dessa idéströmningar har även tillämpats i Stockholms stad. 

Skarpnäcksstadsdelsförvaltning arbetar efter en s.k. �beställar-utförarmodell�.68 Detta är ett 

sätt att särskilja den politiska och �producerande� delen av kommunen. Tanken är att 

politikerna ska frigöras från produktions- och arbetsgivaransvar för att kunna koncentrera sig 

på politiska prioriteringar. På så sätt ska politiska styrningen effektiviseras. Dessutom ska 

modellen underlätta för konkurrens mellan privata och offentliga alternativ. Vi återkommer 

till beställar-uförarmodellen i avsnitt 3.2.69   

   När det gäller arbetet inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, är det faktiska arbetet, genom 

de decentraliseringar som skett, ofta särkopplade från den formella strukturen. Vi 

sammanfattar det i fyra punkter: (1) Förvaltningen utformar ingen policy eller styrning för den 

egentliga verksamheten, dvs. den fysiska verksamheten på enhetsnivå som ska vara avgörande 

för måluppfyllelsen. Ansvaret lämnas över till medarbetarna, och främst enhetscheferna. (2) 

Utvärdering och resultatuppföljning sker i väldigt liten grad inom den faktiska verksamheten, 

utan mer på en aggregerad verksamhetsslags-/resultatenhetsnivå i form av budgetuppföljning. 

För tjänsteverksamhet centrala nyckeltal på medarbetarnivå (t.ex. prestationer/timme) 

                                                
67 Organisationsexperiment i kommuner och landsting. Jacobsson s. 22-24 
68 Intervju med Thomas Lundberg 18.10.2005 
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används inte i någon större utsträckning. (3) De lösa förbindelserna mellan olika enheter gör 

att många processer inom förvaltningen, som skulle kunna samordnas med betydande 

stordriftsfördelar, inte koordineras. (4) Det förekommer ledningsmässiga och 

styrningsmässiga innovationer, men dessa sprids inte systematiskt, eller med tillräcklig kraft 

eller på rätt sätt till enhetsnivå.70           

3.1.1 Hur fungerar ekonomistyrningen? 

I dagsläget sköts alla centrala styrningsfunktioner i stadsdelen av ekonomiavdelningen. 

Avdelningen ansvarar främst för förvaltningens budgetering och redovisning. 71  

Ekonomiavdelningen ligger separerad från övriga verksamhetsgrenar i organisationsschemat. 

Ekonomiavdelningens kompetens nyttjas inte av de fysiska enheterna.72 I företag bedrivs en 

tätare dialog mellan ekonomiavdelningen och själva verksamheten, främst för att genom bl.a. 

nyckeltal och kostnadskalkyler kunna identifiera och minska kostnader. Enheterna i 

Skarpnäck har ytterst begränsad nytta av de ekonomiska beslutsunderlag som tillhandahålls, 

nyckeltal och ekonomiska rapporter tillhandahålls främst från central nivå, men även lokalt. 

Ute i verksamheten kan det vara svårt att få fram relevanta data ur rapporter, som faktiskt kan 

driva verksamheten framåt ur ett effektivitetsperspektiv.73 Ekonomiska uppföljningsdata 

sammanställs i tertialrapporter som utkommer halvårsvis.       

   Stockholms stad poängterar att uppföljning av de internpriser som används är �mycket 

viktigt�. Denna uppföljning lämnas dock åt de kommunala revisorerna. Någon egentlig 

uppföljning och utvärdering av internpriser har dock inte skett hittills.74 

3.2 Budget 

3.2.1 Hur fungerar budget och internprissättning? 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning måste på grund av lagstiftning budgetera.75 Därför är 

budgetstyrning en naturlig form av huvudsaklig styrningsmetod. Budgeten för 

stadsdelsförvaltningen utformas efter anslag från kommunfullmäktige i Stockholms stadshus. 

Medel till respektive stadsdel fördelas utifrån fastställda behovsparametrar, oberoende av hur 

mycket skatt som Stockholms stad fått in från stadsdelen. 

                                                                                                                                                   
69 Organisationsexperiment i kommuner och landsting. Jacobsson s. 68-70 
70 Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. Johansson s. 40-46 
71 Skarpnäcks stadsdelsnämnd � Verksamhetsplan 2005 
72 Intervju med Gunn Karlsson 
73 Intervju med Gunn Karlsson, Utveckling genom jämförelser. Kommunförbundet s. 15-21 
74 Riktlinjer för nämndernas internprissättning (bilaga budget 2006). Stockholms stad  
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   Varje enhet i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning utgör, med vissa undantag, en resultatenhet. 

Att vara en resultatenhet innebär att enheten erhåller en egen budget. Resultatenheterna tjänar 

dessutom �pengar�, genom internprissättning. Ska en resultatenhet utföra en tjänst måste 

tjänsten beställas av beställarenheten, som sedan internt betalar resultatenheten för detta. Det 

sker dock ingen egentlig betalning, utan det blir en intern transferering av medel.  Nämnden 

och förvaltningen i Skarpnäck har gjort upp tabeller för internpriser. För att på ett rättvist sätt 

möjliggöra köp av tjänster från andra stadsdelsförvaltningar än den egna så samkorreleras 

internpriserna mellan stadsdelarna.  Tabellerna baserar sig på antingen hur mycket en 

prestation bör kosta, eller hur lång tid den bör ta att utföra. Internpriserna gäller t.ex. inte 

förskola och grundskola där medlen fördelas direkt efter en skolpeng. Internprissystemet 

tillämpas främst inom all form av vårdverksamhet. Systemet bygger på internpris baserat på 

självkostnad. Direkta kostnader eller särkostnader fördelas direkt på respektive prestation. Här 

ingår: personal, material, lokalkostnader och lokal administration. De indirekta kostnaderna 

fördelas sedan efter procentuella påslag. Stockholms stad väljer att framhålla öppenhet (hur 

priser beräknas), stabila priser, och skriftliga överenskommelser som i detalj specificerar varje 

tjänst, som extra viktiga faktorer att beakta i internprissystemet. Användningen av internpriser 

i Stockholms stad är en konsekvens av att beställarenheterna ska kunna beställa sina tjänster 

från både privat och offentlig sektor med samma förutsättningar.76           

   Överskrider en resultatenhet budgeten skall det belopp som budgeten överskridits med 

sparas följande år. Spenderas mindre än budgeten tillåter, får enheten behålla 5 % av det 

insparade beloppet till nästa år. Om en resultatenhet får ett negativt resultat två år i rad kan 

den mista sin status som resultatenhet, och hamna under �tvångsförvaltning� av den centrala 

administrationen i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.77 

   Budgetsammanställning sker varje år i två halvårsvisa tertialrapporter. I tertialrapporterna 

jämförs det budgeterade ekonomiska utfallet med det faktiska utfallet för detta och föregående 

år.78  

3.2.2 Budgetens påverkan i organisationen 

Ekonomiadministrationen i stadsdelsförvaltningen har, i synnerhet i budgetprocessen, en 

termostatanalogisk karaktär. Ekonomiavdelningen ska kontrollera att kostnadsramar hålls av 

enheterna. Tidigare års ekonomiska data används som budgetunderlag.79 När kostnaderna 

                                                                                                                                                   
75 Sveriges Rikes Lag. Kommunallagen 8 kap. 4 § 
76 Riktlinjer för nämndernas internprissättning (bilaga budget 2006). Stockholms stad 
77 Intervju med Thomas Lundberg 18.10.2005 
78 Tertialrapport. Stockholms stad 
79 Låsa in eller låsa upp � En uppsats om nyckeltalsuppföljning inom Stockholms stad. Jalap & Veigurs s. 30-32 
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ligger utanför budgetutrymmet blir resultatet nästan uteslutande att enheten ser över sin 

personaltäthet. Resultatet blir att kvaliteten på verksamheten sjunker. Att istället minska 

kostnaderna genom t.ex. bättre samordning av verksamheter och förebyggande åtgärder är 

ingen metod som vanligtvis tillämpas.80 

   Budgetarna i Stockholms stad var under 1980-talet väldigt detaljerade. Under 1990-talet 

blev budgetarna allt mindre specifika medan styrningen fokuserades mot målstyrning. 

Processen har fortsatt in på 2000-talet med stort genomslag för de näringslivsinspirerade idéer 

vi nämnt tidigare. De detaljerade budgetarna har dock inte ersatts av några specifika mål, utan 

av väldigt luddiga och opreciserade mål för stadsdelarna. Ett resultat har blivit att politikerna 

frigörs för att kunna fatta fler beslut av strategikaraktär nu när budgetarna inte är lika 

detaljstyrande. Politikerna har idag mer tid att formulera policys, upprätta handlingsplaner och 

driva projekt.81 

3.3 ILS 
Systemet har relativt nyligen tagits fram för användning i Stockholms stad, detta medför att 

det inte är hundra procent integrerat i styrningen än. Inget dokument som beskriver ILS är 

ännu offentligt. Systemet skiljer sig dock inte mycket från den styrning som tidigare 

användes, ILS är mer en sammanslagning av flera styrningsmetoder till ett enhetligt 

ledningssystem.  

3.3.1 Målstyrning 

Styrningen börjar med en mål- och resursdialog. Kommunfullmäktige och Stadsdelsnämnden 

för en dialog om lokala anpassningar av de övergripande prioriterade inriktningar som sedan 

stadsdelsnämnden skall följa under budgetåret. Kommunfullmäktige fastslår och 

vidarebefordrar dessa till Stadsdelsnämnden. Thomas Lundberg kallar detta att målen �ropas� 

ut till organisationen.  

   Stadsdelsnämnden i Skarpnäck för sedan en dialog med chefen för respektive resultatenhet 

för att ytterligare anpassa målen så de blir relevanta för resultatenheten i fråga. Samtidigt för 

enhetscheferna en liknande diskussion med medarbetarna i sin enheten.  

   Det är inte bara de specifika åtagandena som förs ut till enheterna, utan även de generella 

åtagandena, dvs. målen för stadsdelen. T.ex. så är  ett generellt mål som berör 

Hammarbyhöjdens servicehus att �erbjuda boende som uppfyller kraven på god omvårdnad�, 

                                                
80 Intervju med Gunn Karlsson 051023 
81 Konflikt eller samförstånd. Lantto s. 65-68 
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medan ett specifikt mål för enheten är att �under året reducera förbrukningen av 

kopieringspapper�.  

    

   Målkedjan kan se ut enligt följande: 

Inriktningsmål (kommunfullmäktige) 

 Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna. 

↓  

Prioriterad inriktning (kommunfullmäktige) 

Barn och ungdomars villkor i Stockholm ska förbättras utifrån en helhetssyn på 

deras vardag och möjlighet att påverka denna. 

↓  

Generellt åtagande (Skarpnäcks stadsdelsnämnd) 

 Barn och föräldrars inflytande ska utvecklas i förskolorna. 

↓  

Enhetsspecifikt åtagande (Kärrtorp-Enskededalens förskolor)  

Vi åtar oss att ytterliggare utveckla former, som ger föräldrar ökade möjligheter till 

delaktighet i barnens vardag på förskolan.82 

3.3.2 Verksamhetsplan 

Varje enhet upprättar en verksamhetsbeskrivning där mål och åtaganden tydligt framgår. 

Enheten skall sedan under året arbeta för att uppnå dessa.83 Ett verksamhetsåtagande för 

utredningsenheten för barn och ungdom i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är: �familjerätten 

åtar sig att ha alla samtal inom ramen för vårdnad, boende och umgängesutredningar som rör 

barn upp till 11 år tillsammans med respektive förälder eller annan trygg omvårdnadsperson� 

   Alla anställda i Skarpnäcks stadsdelförvaltning ska ha läst sin enhets verksamhetsplan samt 

vara införstådd med mål och strategier. Ingen uppföljning eller vidare precisering av detta 

krav finns dock från ledningen.84 I vår enkätundersökning var det många (90 %, 54/60) som 

svarade att de visste vilka målen var för deras arbetsplats, men det var bara 10 % (6/60) som 

på en direkt kunde precisera vilka målen var. Stadsledningskontoret arbetar för närvarande på 

att utöka dialogen inom ILS. Bland annat ska användandet av nyckeltal för måluppföljning 

förbättras.85 

                                                
82 Kvalitetssystem i Stockholm - ILS 
83 Skarpnäcks stadsdelsnämnd � Verksamhetsplan 2005 
84 Intevju med Gunn Karlsson 05.10.10 
85 Intervju med Stadsledningskontoret 05.12.15 
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3.3.3 Uppföljning 

Uppföljning inom ILS sker genom två stycken tertialrapporter per år. I dessa rapporter 

framgår det om enheten arbetar efter sina åtaganden. Fokus i tertialrapporterna ligger dock på 

budgetuppföljning. Rapporterna svarar på hur respektive enhet klarar sina budgetmål. Andra 

frågor som besvaras är hur enhetens arbetssätt fungerar och vad som åstadkommits med 

resurserna. Uppföljningen av åtagandet ovan för utredningsenheten för barn och ungdom i 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning i tertialrapport 1 ser ut enligt följande: �familjerätten arbetar 

med att göra tydliga utredningsplaner i utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge 

och då klargöra att samtal med barn till och med 11 år genomförs med förälder eller annan för 

barnet trygg omvårdare�. Samma måluppfyllelse upprepas sedan i tertialrapport 2.  

   Uppföljningen inom ILS sker emellertid främst genom uppföljning av finansiella mått 

såsom redovisning och resursanvändning. Beroende på måluppfyllelse och ekonomiska 

resultat förs dock en dialog och diskussion om utfallet.86    

   Den styrande majoriteten i kommunfullmäktige har under senare år fokuserat på 

genomförandet av ett antal vallöften. Stadsledningskontoret tycker det är en olycklig 

utveckling att så pass verksamhetsoanpassade mål som vallöften (som i regel inte tar hänsyn 

till situationen i respektive verksamhet, utan ska vara en tydligt påvisbar åtgärd med positiv 

opinionsmässig effekt) får stort utrymme i verksamhetsstyrningen.87 

3.4 Benchmarking 

3.4.1 Kommunkompassen 

I oktober 2004 genomfördes undersökningen av Skarpnäcks stadsdelsförvaltning enligt 

kriterierna i teoridelen (2.5.3). Undersökningen ingick i ett pilotprojekt bland svenska 

stadsdelar där även Hyllie i Malmö och Lundby i Göteborg ingick. Eftersom förutsättningarna 

i de tre stadsdelarna var olika i område åtta, kommunen som samhällsbyggare, togs resultatet i 

det området bort när stadsdelarna jämfördes. 88 
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  Hyllie Lundby Skarpnäck 
Öppenhet, demokratisk kontroll 38 77 76 
Medborgar-/brukarorientering 59 64,5 61,5 
Tydlighet i samspel politiker- tjänstemän 74,5 85,5 75 
Ledning, decentralisering, delegering 60 65 64,5 
Kontroll, rapportering 46 64 51 
Personalförvaltning 67 66 66,5 
Verksamhetsutveckling 43 55 49 
Totalt 387,5 475 443,5 

Resultat av kommunkompassens undersökning.89 

90 
Resultatdiagram av kommunkompassens undersökning. 

3.4.2 Utvärdering av kommunkompassens resultat 

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning får ett förhållandevis bra totalresultat, ovanligt bra för att 

vara första undersökningen. De områden som bör förbättras är i första hand kontroll och 

rapportering samt verksamhetsutveckling. Detta föreslår kommunkompassen ska ske genom 

koncentration på följande områden:91 

! Resultatuppfyllelse och jämförelser för medborgarna. 

! Gemensam struktur och grafisk profil på informationsmaterial. 

! Utbildning i bemötande och tillgänglighet. 

                                                                                                                                                   
88 Kommunkompassen�analys av Skarpnäck stadsdel, Stockholms stad 10-11 nov 2004. Gidenstam & Strid s. 4 
89 Egenproducerad modell baserad på Gidenstam & Strid Kommunkompassen � analys av Skarpnäck stadsdel, 
Stockholms stad 10-11 nov 2004 sid 4 
90 Kommunkompassen�analys av Skarpnäck stadsdel, Stockholms stad 10-11 nov 2004. Gidenstam & Strid s. 6 
91 Kommunkompassen�analys av Skarpnäck stadsdel, Stockholms stad 10-11 nov 2004. Gidenstam & Strid s. 6 
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! Utveckla mätbara och målsatta nyckeltal och indikatorer för att kunna mäta även 

kvalitativa resultat. 

! Förbättra dokumenterad uppföljning av tvärsektoriella projekt med måluppfyllelse, 

tilldelad budget, arbetstid med mera. 

! Förbättra rapporteringen av verksamhetsuppföljningen med mätbara nyckeltal och 

indikatorer. 

! Egna arbetsmiljöundersökningar. 

! Utveckla arbetet med jämförelser som en del i förbättringsarbetet. 

! Fånga upp erfarenhet och kreativitet hos anställda.92 

3.4.3 Vad har kommunkompassen resulterat i? 

Thomas Lundberg, ekonomichef för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, berättar att 

kommunkompassens undersökning bekräftat vilka deras förbättringsområden är och att 

verksamhetsplanen för 2006 har anpassats till detta.  

   Thomas Lundberg berättar vidare att stadsdelsdirektörerna för Skarpnäck, Lundby och 

Hyllie träffats för att starta ett samarbete. Detta resulterade i att de tre stadsdelarnas 

ledningsgrupper träffats under två dagar för att diskutera hur de arbetar inom sina starka 

respektive svaga områden. I samband med mötet mellan ledningsgrupperna togs beslut om att 

samarbeta både på ledningsnivå och längre ner i verksamheten. Inställningen till samarbetet 

skall i första hand vara att dela kunskap och inspirera varandra, då ledningsgrupperna anser att 

de inte kan kopiera konkreta arbetssätt eller system från samarbetspartnerna, eftersom 

stadsdelarna har olika förutsättningar och förhållningsorder från respektive stadshus som 

förhindrar ren kopiering av arbetssätt.93  

3.4.4 Intern Benchmarking 

Resultatenheterna längre ner i organisationshierarkin i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har, så 

länge de håller sin budget, stor frihet att agera självständigt i sin verksamhetsstyrning.      

   Thomas Lundberg säger att han ser intern Benchmarking som en bra metod för 

resultatenheterna att förbättra sina processer. Enligt hans vetskap har det dock inte inträffat 

formellt än. Men det sker informellt hela tiden i det dagliga arbetet, då många av 

resultatenheterna arbetar gränsöverskridande. Inom ILS-modellen uppmanas resultatenheter 

                                                
92 Kommunkompassen�analys av Skarpnäck stadsdel, Stockholms stad 10-11 nov 2004. Gidenstam & Strid s. 6-8 
93 Intervju med Thomas Lundberg 18.10.2005 
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att använda Benchmarking, men eftersom ILS är så pass nyimplementerat så har det ännu inte 

inträffat i någon stadsdel i Stockholms stad.94 

3.5 Balanced Scorecard 
Eftersom Stockholms stad har beslutat att alla stadsdelar ska använda ILS så finns det ingen 

empirisk användning av balanserade styrkort. Se kapitel 4.4 och 5.5 för analys och diskussion 

av Balanced Scorecard.95 

3.6 Politisk styrning 
Stadsledningskontoret anser att politikerstyrningen i många fall kan innebära ett problem. Två 

huvudproblem kan identifieras; för det första lägger sig politikerna i detaljstyrningen mer än 

de borde och för det andra tror de att det räcker med att ett beslut fattats i kommunfullmäktige 

eller stadsdelsnämnden för att beslutet skall genomföras med önskat resultat. Politikerna 

överskattar organisationens förmåga att ta till sig beslut. Stadsdelsförvaltningar har 100-tals 

styrdokument att ta hänsyn till, styrdokument som varken är strukturerade eller lättillgängliga. 

Politikerna tror att det hjälper organisationen att utfärda ytterliggare verksamhetsstyrande 

direktiv. Uppfattningen delas inte av Stadsledningskontoret. De många politiska 

styrdirektiven, inte bara från stadshuset utan också från stadsdelsnämnden, gör att kommunala 

enheter får en ineffektivare styrning än privata alternativ. De privata aktörerna kan ju i större 

utsträckning själva utforma sin styrning. Särskilt inom grundskolan blir skillnaden mellan 

privat och kommunal verksamhet påtaglig. Den interna styrkompetensen på 

grundskoleenheter är relativt hög. Centrala styrdirektiv är här en extra belastning snarare än 

hjälp, dessa enheter klarar sig bäst på egen hand. Stadsledningskontoret framhåller privata 

friskolor som ett bra exempel på att effektiv verksamhetsstyrning kan bedrivas inom det 

kommunala verksamhetsområdet, bara förutsättningarna att bedriva verksamhetsstyrningen är 

de rätta.96 

   Vallöften utfärdade av sittande majoritet är en annan faktor som begränsar effektiviteten hos 

verksamhetsstyrningen och verksamheten. Löftet från senaste valet att minska barngrupperna 

med två barn i förskolan ledde t.ex. till att lokalkostnaderna ökade dramatiskt för 

stadsdelsförvaltningarna. Eftersom minskningen inte gav utrymme för lokala anpassningar så 

                                                
94 Intervju med Thomas Lundberg 05.10.18, Kvalitetssystem i Stockholm - ILS 
95 Intervju med Thomas Lundberg 18.10.2005 
96 Intervju med Stadsledningskontoret 05.12.15 
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blev förskolorna sittande på kostsam överkapacitet. Således blev andra delar av 

förskoleverksamheten ekonomiskt lidande.97   

   Självklart blir det mycket svårt att få kontinuitet i verksamhetsstyrningen när den politiska 

majoriteten skiftar så ofta som den gör i Stockholms stad. Stadsledningskontoret anser att 

dessa ständiga skiftningar i politisk majoritet är mycket skadliga för den kommunala 

verksamheten. Till skillnad från många andra kommuner, där det råder stor samförståndsanda 

över blockgränserna, så är politiken väldigt polariserad i Stockholm. Många 

organisationsexperiment rivs således upp vart fjärde år för att ersättas av andra 

organisationsexperiment.     
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4. Analys 
Nedan följer en analys av verksamhetsstyrningen i Stockholms stad med ledning av de teorier 

och modeller vi presenterat.  

4.1 Verksamhetsstyrning 

4.1.1 Institution eller företag 

När Skarpnäcks stadsdelsförvaltning analyseras kan två intressanta perspektiv särskiljas; det 

institutionella perspektivet utgörs av regelsystem � lagregler i t.ex. kommunallagen och 

politiska beslut fattade av riksdag och regering � som utgör ett för stadsdelsförvaltningen 

opåverkbart ramverk. Företagsperspektivet medför att stadsdelsförvaltningen ses som ett 

vanligt tjänsteföretag istället för en offentlig verksamhet. Den uppfattning vi fått av 

organisationen är att den vill, och i viss mån försöker, främja sig allt mer från det 

institutionella perspektivet för att kunna driva sin verksamhet i en företagsekonomisk anda.  

   Organisationer, både inom näringsliv och inom offentlig verksamhet, försöker att främja sig 

allt mer från budgetstyrning. Dock spelar budgeten en stor roll för styrningen av Skarpnäcks 

stadsdelsförvaltning. Uppföljning av resultatenheternas prestationer sker mot fastställda 

budgetmål i tertialrapporterna. All uppföljning sker i tertialrapporterna. Här finns både bättre 

och sämre försök till måluppföljning. Ett budgetorienterat styrsystem missar mycket av det 

essentiella för organisationen, nämligen: 

• Kvalitet på tjänster 

• Kundtillfredsställelse 

• Medarbetartillfredsställelse98 

4.1.2 Styrsystemet 

Eftersom enhetscheferna oftast inte är utbildade i verksamhetsstyrning, vore det enligt 

Stadsledningskontoret önskvärt att mängden styrdokument reduceras betydligt. Meningen 

med ILS är att koncentrera styrningen till ett system. En tydlig observation är dock att det 

finns en stor mängd styrdokument, vilket förvirrar mer än det förenklar. Resultatet av ILS har 

inte blivit att antalet styrdokument reducerats, utan endast att de samlats i ett system. En av 

anledningarna till att ILS har arbetats om är för att strama upp systemet, och fokusera på 

dialogen. Problemet är att politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd fattar många 

                                                
98 Ekonomisk styrning. Bergstrand s. 170-171  
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styrmässiga beslut som därmed belastar organisationen. Ivern att föra ut politiska 

prioriteringar i organisationen får till effekt att mängden styrdokument blir för stor. De 

ständiga omvandlingarna och mängden styrdokument kan leda till en motvilja mot 

verksamhetsstyrningen inom förvaltningen. Medarbetarna får svårare att ta till sig styrningen 

när den inte är konsekvent och fokuserad. Medarbetarna kan känna mindre motivation, inte 

bara mot de styrdokument som den egna enheten har, utan även mot det dagliga arbetet.99 

   Skarpnäck har 2005 budgeterat 13 miljoner kronor för omstruktureringar. Frågan är om 

investeringen kan hjälpa organisationen att bli effektivare, eller om pengarna som investeras i 

verksamhetsutveckling endast leder till förbättringar ur statsvetenskaplig synvinkel. Med detta 

menar vi att politiska hänsynstaganden överordnats ekonomiska hänsynstaganden i 

verksamhetsutvecklingen. 100 

4.1.3 Kunskapsgapet 

Vi har funnit ett kunskapsgap i organisationen. Kunskapen om verksamhetsstyrning och 

ekonomi är bristfällig. En intervju med en enhetschef styrker denna slutsats. Vi frågade vad 

för ekonomisk styrning de tillämpade på dennes enhet. �Jag sysslar inte med ekonomi, det är 

min chef som gör�, blev svaret. Stor anledning till problemet med kunskapsgapet är att 

cheferna för resultatenheter oftast internrekryteras. T.ex. blir en barnskötare chef för ett 

daghem, det leder till att dessa lägre chefer har väldigt god kännedom om den egna 

verksamheten men saknar kännedom om effektiv verksamhetsledning.101 

4.2 Budget 

4.2.1 Prognostiseringsproblematik 

Resultatenheterna måste själva prognostisera antalet förväntade beställningar, för att på så sätt 

ha rätt antal anställda. Resultatenheterna måste alltid ha beredskap för att kunna tillhandahålla 

det antal insatser som beställarenheten är i behov av. Samtidigt kan resultatenheterna ej sitta 

på överkapacitet, då det leder till att enheten överskrider sin budget. Således läggs ett stort 

ansvar på enhetscheferna, som i många fall inte har relevant utbildning för att hantera dessa 

frågor.102 Ett av målen med ekonomistyrning och verksamhetsuppföljning är att rättvist 

fördela ansvar. För att till fullo motivera medarbetarna och de ekonomiskt ansvariga, kan de 

                                                
99 Intervju med Stadsledningskontoret 05.12.15 
100 Budget 2005. Skarpnäcks stadsdelsnämnd  
101 Intervju med en anonym enhetschef 05.12.15 
102 Intervju med Gunn Karlsson 
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endast hållas ansvariga för faktorer som de själva kan påverka. I och med att det i kommunala 

förvaltningar strävas efter ökad decentralisering så blir ansvarsfrågan extra viktig.  

I och med att enhetscheferna oftast inte är utbildade i prognostisering, blir det problematiskt 

att beräkna hur många anställda enheten behöver, vilket riskerar att leda till att budgeten inte 

hålls eller att enheten inte kan svara mot beställarenhetens behov.103 Antalet kunder för varje 

enhet kan variera kraftigt på grund av opåverkbara orsaker, inte bara från år till år utan även 

under året. T.ex. beror antalet pensionärer som är i behov av hemtjänst mycket på vädret, en 

ovanligt varm sommar eller ovanligt kall vinter ökar behoven kraftigt.104 Detta gör att det blir 

extra svårt att prognostisera för verksamhetens beläggning.105 

4.2.2 Ökar budgeten kvalitén? 

Budgeten har idag i och med internprisanvändningen gått från att vara en enbart 

resursfördelningsmässig konstruktion till att utgöra resultatmässiga mål. Det leder 

förmodligen till att öka resultatenheternas strävan efter ökad volym i verksamheten. Vilket 

kan leda till försämrad kvalitet. Eftersom kvantitet och ej kvalitet leder till inkomster. Det 

gäller att se brukarna i Skarpnäck som kunder, inte som kostnadsdrivare. Internpriser och 

andra �marknadsreformer� borde göra enhetscheferna uppmärksamma på värdet av kvalitet i 

verksamheten. Avgörande för detta är att det finns privata alternativ som konkurrerar om 

kunderna. Men vi upplever ändå att det finns en rotad kultur i organisationen att se 

budgetanslagen som en intäkt att spendera, främst för att inte få mindre anslag nästa år.106    

4.3 Benchmarking 
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har begränsade möjligheter att genomföra Benchmarking då 

kommunfullmäktige beslutat att ILS huvudsakligen skall användas för 

verksamhetsstyrningen. Stadsdelarna i Stockholms stad får alltså ingen assistans från 

Stadsledningskontoret för att genomdriva Benchmarking. Stadsdelar eller resultatenheter kan 

dock själva genomdriva Benchmarkingprojekt.  

                                                
103 Kommunekonomi � Principer, praxis och problem. Brorström & Solli s. 95-97 
104 Intervju med Gunn Karlsson 05.10.10 
105 Intervju med Thomas Lundberg 18.10.2005 
106 Ekonomisk styrning. Bergstrand s. 114-119 



 
 
  

 36

4.3.1 Kommunkompassens resultat 

Skarpnäcks stadsdel är involverat i pilotprojektet kommunkompassen. De har identifierat 

samarbetspartners och startat ett samarbete, men det är svårt att redan nu se resultat i 

verksamheten, eftersom Benchmarking processen nyss inletts.107  

   De förbättringsområden som kommunkompassen identifierat kan härledas till problem med 

�barnsjukdomar� i ILS. De största bristerna; kontroll och rapportering samt 

verksamhetsutveckling, är områden som vi i uppsatsen också identifierat som 

problemområden. Särskilt inom området verksamhetsutveckling, som får ses som ett av de 

absolut viktigaste områdena för all sorts verksamhet, är kommunkompassen kritisk till 

Skarpnäcks stadsdel. Poängen för hur väl stadsdelen tar tillvara på de anställdas erfarenhet 

och kreativitet är låg (9 poäng av 20). Trots att stora resurser satsats på ILS så får Skarpnäck 

även en låg siffra på hur metodiskt utvecklingen sker av kvalitetssystem (12 av 20). Inom 

området kontroll och rapportering har Skarpnäck också fått en dålig totalpoäng, men 

kommunkompassen anser att Skarpnäck är mycket bra på kontroll- och uppföljningsrutiner 

(18 poäng av 20).    

4.4 Balanced Scorecard 

4.4.1 Möjligheterna för Balanced Scorecard i Stockholms stad 

Möjligheten att införa Balanced Scorecard i Stockholms stadsdelar är densamma som för 

Benchmarking, dvs. möjligheten är begränsad eftersom ILS ska användas som huvudsakligt 

styrsystem.108  

   Ett riktigt genomtänkt och genomarbetat BSC skulle kunna passa bra eftersom underlag för 

bra mätetal inom respektive perspektiv finns. Graden av verksamhetslikriktning gör att bra 

jämförelser mellan olika perioder och olika enheter skulle kunna utföras. Om Balanced 

Scorecard användes i hela Stockholms stad skulle ett strukturerat sätt att följa upp och 

analysera verksamhetsutvecklingen i staden finnas. Ett Balancerat Styrkort skulle 

tillhandahålla faktiska förändringsdata från verksamheten. Data skulle enkelt kunna samköras 

mellan olika stadsdelar.109 

                                                
107 e-mail från Thomas Lundberg 19.10.2005 
108 Intervju med Thomas Lundberg 18.10.2005 
109 Ekonomisk styrning. Bergstrand s. 171-178 
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4.4.1 Målstyrningen idag 

Ett problem med målstyrningen inom ILS, som ett Balanced Scorecard skulle kunna råda bot 

på, är att många mål inom ILS är svårmätta. Som Thomas Linnala skriver i en krönika i 

Dagens Industri: �Ett mål som inte går att mäta är ingenting värt.�110 Skarpnäcks dagliga 

verksamhet (handikappomsorg) har ett verksamhetsåtagande som lyder: �Enheten åtar sig att 

ge brukaren förutsättningar till ökad självständighet genom att på ett strukturerat sätt ta reda 

på vilka förutsättningar och möjligheter brukaren har.� Hur kan ett sådant mål utvärderas? Det 

verkar i många fall som att generella och specifika mål för enheten blandas ihop, för att sedan 

kallas verksamhetsåtagande. Om syftet är att åtagandet ska vara ett specifikt mål, så blir ju 

möjligheterna att utvärdera verksamheten på något annat tillförlitligt sätt än genom de 

centrala nyckeltalen (som enheterna säger sig ha begränsad användning av)111 och det 

ekonomiska utfallet i förhållande till budget, mycket små. Det finns dock enheter som har 

uppföljbara åtaganden. Beställarenheten för handikappomsorg har som verksamhetsåtagande 

att: �kontakta varje brukare minst en gång per år för uppföljning av beslutade insatser.� Det 

åtagandet är mycket lätt att följa upp.  

   Det är egentligen inget fel i att ha ett omfattande, generellt verksamhetsåtagande � under 

förutsättning att åtagandet följs. Det är här som ett specifikt, uppföljbart, Balanced Scorecard 

mässigt åtagande har sin stora fördel. Möjligheten att ett åtagande faktiskt praktiseras är 

mycket större om det sker en tydlig och konsekvent uppföljning av åtagandet. I en 

organisation med hög personalkompetens och en väldigt hög arbetsmotivation skulle 

generella åtaganden vara att föredra, eftersom organisationen ändå skulle sträva efter att 

uppfylla dessa åtaganden. Frågan är bara huruvida Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är en 

sådan organisation. En organisation utan dessa kännetecken skulle antagligen förbättra 

måluppfyllelsegraden med ett Balanced Scorecard.112              

4.5 ILS 
ILS togs i bruk 2001, ändå finns ännu inget offentligt dokument som förklarar vad ILS är. 

Detta begränsar möjligheten till ett effektivt användande av verktyget. Ingen av 

enhetscheferna vi har pratat med har haft vetskap om vad ILS är. Hur ska 

verksamhetsstyrning genom ILS kunna fungera när ingen enhetschef vet vad det är? Det 

bevisar att vårt antagande om att kunskapsgapet existerar. En enhetschef i Skapnäcks stadsdel 

                                                
110 Dagens Industri 060105. Thomas Linnala s. 15 
111 Låsa in eller låsa upp? � En studie av nyckeltalsuppföljning inom Stockholms stad. Jalap & Veigurs s. 35-37 
112 Skarpnäcks stadsdelsnämnd � Verksamhetsplan 2005 
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hävdar att hon och hennes kollega aldrig hört talas om ILS. När vi berättar om det säger hon: 

�Jaha, det är uppföljning, det är vi inget bra på.� Detta tyder på att det finns kunskap hos 

enhetscheferna om vissa delar av ILS, men inte om helheten.  

   Själva andemeningen i ILS är en fungerande tvåvägs dialog. Fungerar inte dialogen 

begränsas nyttan av ILS betänkligt. Dialogen mellan kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd 

fungerar bra enligt både Britta Modin och Thomas Lundberg, vilket resulterar i relevanta och 

rimliga mål för Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Detta är dock inte det enda stadiet i dialogen som 

måste fungera. 

    Enligt Thomas Lundberg fungerar även dialogen mellan stadsdelsnämnd och resultatenhet 

mycket bra. Detta håller dock inte stadsledningskontoret helt med om, dem anser att dialogen 

visserligen finns, men att den kan förbättras. Detta stöds av att av de tillfrågade 

enhetscheferna ansåg att de förde en dialog med stadsdelsnämnden, men ingen av dem visste 

vad ILS är. Enhetscheferna för alltså en dialog med stadsdelsnämnden utan att veta vad 

dialogen skall syfta till.  

   Dialogen mellan enhetschef och medarbetare kan, enligt stadsledningskontoret, även den 

förbättras. Enhetscheferna anser dock att den fungerar alldeles utmärkt. Enligt vår 

enkätundersökning drar vi slutsatsen, att dialogen inom ramen för ILS, mellan enhetschef och 

medarbetare, fungerar mycket dåligt. 90 % (54/60) av medarbetarna hävdade att de visste 

vilka mål deras enhet hade, men endast 10 % (6/60) kunde på en direkt fråga tala om vilka de 

var. Det kan också tilläggas att de sex medarbetare som kunde svara, arbetade på samma 

enhet, och ordagrant hade kopierat sitt verksamhetsåtagande på ca tio rader ur 

verksamhetsplanen. Vilket gör att de kan misstänkas ha slagit upp svaret. Slutsatsen vi drar är 

att någonstans mellan 0 och 90 % av medarbetarna verkligen vet vilka verksamhetsmål deras 

arbetsplats har. Vi observerar även att ca 51 % (30/59) av de tillfrågade medarbetarna anser 

att de inte alls varit delaktiga i måldiskussionen. Intressant angående detta är att samliga 

medarbetare som varit anställda mindre än tio år ansåg sig utestängda från måldiskussionen.  

4.3.1 Målstyrning 

Resultatenheterna har vissa mål som egentligen inte fyller någon funktion. T.ex. �att erbjuda 

boende som uppfyller kraven på god omvårdnad�, detta bör inte vara ett mål, utan en 

självklarhet för verksamheten. Målet i fråga går ju inte att utvärdera sakligt, vilket borde vara 

ett måste.     
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4.3.2 Uppföljning 

Exemplet på mål och måluppföljning från empiridelen är ett alldeles för vanligt 

förekommande fenomen. Måluppföljningen konstaterar att målet finns, men inte hur eller om 

det levs upp till. Eftersom enhetscheferna tillsammans med stadsdelsnämnden sätter 

enheternas mål och åtaganden, samtidigt som enhetschefen gör måluppföljningen, är det 

tveksamt om en objektiv bedömning av huruvida målen uppfylls eller ej sker. Budgetmålen 

blir det enda som analyseras uppifrån.  

   Det är meningen att det hela tiden ska finnas en dialog om mål, åtaganden och 

resursfördelning inom ramen för ILS. Denna dialog sker främst mellan enhetschefer och 

ekonomichefen då som sagt uppföljningen av de mål som fastställts i verksamhetsplanen är 

bristfälligg. Ansvaret att verkligen utföra det enheten åtagit sig ligger alltså på enhetscheferna. 

Men då medvetenheten hos de anställda om dessa mål och åtaganden är mycket låg är det 

tveksamt huruvida ILS får den verkan som är avsedd 

   Den dialog som förs inom organisationen är till stor del politiskt motiverad. ILS fungerar 

som ett verktyg för politikerna i kommunfullmäktige att genomdriva sina politiska 

inriktningar. Det gör att ILS aldrig får någon långsiktig verkan då den politiska majoriteten 

ofta skiftar vart fjärde år.113 

4.6 Politisk styrning 
Ska de politiskt styrande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, som är fritidspolitiker, överlämna allt 

faktisk beslutsfattande till de anställda i förvaltningen? Detta vore en av konsekvenserna om 

de populära omstruktureringarna med företagsekonomiska förtecken vidareutvecklades. 

Stadsledningskontoret identifierar politisk detaljstyrning som ett stort problem i kommunal 

verksamhet. En friskola drabbas t.ex. inte av alls lika många politiska detaljbeslut som den 

kommunala skolan. Även om stadsdelsnämnden generellt ska syssla med beslut av mer 

övergripande karaktär, så kan de enligt Stadsledningskontoret inte �låta bli� att lägga sig i 

detaljbesluten.114 

   Målen för Skarpnäcks stadsdelsförvaltning utformas vid budgetberedningen. Dessa mål blir 

sedan rådande styrdokument. Detta i sin tur binder upp tjänstemännen i organisationen till den 

politiska majoritetens sida. När kommunalpolitik i vanliga fall handlar mycket om 

samförståndsanda, så blir däremot de politiska skiljelinjerna extra tydliga i Stockholm. 

Stadsledningskontoret ser det som ett stort problem att styrningen skiftar så markant vid 

                                                
113 Intervju med Stadsledningskontoret 05.12.15 
114 Intervju med Stadsledningskontoret 05.12.15 
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majoritetsskifte. Detta är främst ett problem på kommunfullmäktigenivå, men samtidigt 

pressas samförståndet i Stadsdelsnämnderna av skiljelinjerna i kommunfullmäktige. 

Fördelningen av mandat i Stockholms kommunfullmäktige avgör ju mandatfördelningen i 

stadsdelsnämnden. Utrymmet för konsensus blir således mindre i Skarpnäcks stadsdelsnämnd 

än i en mindre fristående kommun som t.ex. Nacka eller Sundbyberg.115 

   Statsvetaren Johan Lantto menar i en uppmärksammad doktorsavhandling (Konflikt eller 

samförstånd) att målstyrningen polariserar kommunpolitiken. Han menar däremot att det är 

bra att politikerna finns med under hela beslutsprocessen. Då lär de sig enligt Lantto att ta 

ansvar, att kompromissa och att hitta praktiska lösningar på problem. Dessutom fungerar då 

kommunpolitiken som en bra plantskola för riksdagspolitiker. Vidare anser Lantto att den 

rationella och företagsekonomiska styrningen kräver proffspolitiker. Konsekvensen av 

rationell och företagsekonomisk styrning blir enligt Lantto att tjänstemännen får allt mer 

inflytande, särskilt över den dagliga verksamhetsstyrningen, med minskat inflytande hos 

kommunpolitikerna som följd.  

   Lantto, som alltså är statsvetare, är inte positiv till att överlämna befogenhet till 

tjänstemännen, utan tycker det undergräver demokratin och polariserar målstyrningen. 

Intressanta fakta ur doktorsavhandlingens undersökning är dock att Nacka lyckats mycket bra 

med sin målstyrning. I Nacka har ett ambitiöst målstyrningsarbete bedrivits, vilket resulterat i 

precist formulerade mål som implementerats i ett konsekvent genomfört målstyrnings- och 

uppföljningssystem. I de övriga undersökta kommunerna, Tyresö och Nynäshamn, har 

ambitionsnivån varit lägre. I dessa kommuner har målstyrningsarbetet glidit samman med det 

allmänna kvalitetsarbetet. Detta är något som vi själva observerat i Skarpnäck. Inte minst 

inom ILS så slås många olika funktioner samman. I Skarpnäck brister det dock i både 

uppföljnings- och användningskonsekvens samt målprecisering. Dessa brister medför 

allvariga problem i verksamhetsstyrningen.116                
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5. Diskussion 
I diskussionen resonerar vi kring de brister och möjligheter som vi funnit för 

verksamhetsstyrningen i Stockholms stad. I detta avsnitt framför vi våra egna åsikter.     

5.1 Verksamhetsstyrningen 
Huvudproblemet med styrningen i Stockholms stad och Skarpnäcks stadsdel är att det finns 

ett stort kunskapsgap mellan högre och lägre chefer. Kompetensen för en god 

verksamhetsstyrning finns hos de högre cheferna men saknas till stor del hos chefer på låg och 

mellannivå. Kunskapsgapet gör att informationsflödet i verksamhetsstyrningen fastnar i 

skiktet mellan högre och lägre chefer. Styrningen når aldrig medarbetarna och kan därför inte 

bli förankrad på verksamhetsnivå. Verksamhetsstyrningen har ingen effekt om den inte når 

ända ner till medarbetarna, eftersom det är deras insats som är av betydelse i organisationen. 

Cheferna bidrar egentligen inte till att skapa någon direkt kundnytta, chefernas uppgift är att 

maximera kundnyttan genom att leda och styra medarbetarna.117 Därför borde styrningen i 

större utsträckning utgå från medarbetarna och deras förutsättningar. Många styrdokument är 

skrivna på ett avancerat akademiskt språk som många enhetschefer och arbetare inte förstår. 

För att verksamhetsstyrningen ska vara effektiv måste den vara tillgänglig och lättförstådd för 

medarbetarna. Särskilt ur motivationssynpunkt är detta viktigt. För att prestera bättre måste 

medarbetaren känna sig involverad och motiverad. Enligt vår enkätundersökning uppger 65 % 

(39/60) av de tillfrågade att de skulle vilja vara mer delaktiga i framställandet av mål. Det 

tyder på att arbetskraften är villig att engagera sig för att förbättra verksamheten. 

Förvaltningen måste på bästa sätt ta tillvara denna vilja att förbättra genom att ge 

medarbetarna en ärlig chans att delta i styrningen.118  

   Om verksamhetsstyrningen ska göra nytta måste systemet anpassas efter verksamheten � 

inte tvärtom.119 Bidrar inte ekonomi- och verksamhetsstyrningssystemen i Stockholm till 

någon ökad effektivitet eller måluppfyllelse i organisationen � om de resurser som satsas inte 

genererar mer i ökad output � så finns det ingen mening med att använda dessa system. 

Istället skulle alla resurser allokeras till kärnverksamheten, kommunala tjänster, och varje 

resultatenhet skulle kunna fungera som ett eget litet bolag, men utan belastningen att vara 

toppstyrd från centralt håll. 

                                                                                                                                                   
116 Konflikt eller samförstånd. Lantto s. 165-179 
117 Organisationsexperiment i kommuner och landsting. Jacobsson s. 41-61 
118 Enkätundersökning 
119 Ekonomisk styrning. Bergstrand s. 264 
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5.2 Budget 
Budgetens vara eller icke vara är en politisk fråga, inte för Stockholms stad utan på 

riksdagsnivå, då budgetering är lagstadgad.120 Därför hamnar frågan om budgetens existens 

utanför avgränsningarna för uppsatsen.  

   Teoretiskt sätt skulle en resultatenhet kunna drabbas så hårt av en felaktig prognos att 

enheten blir �tvångsförvaltad� av förvaltningen och på så sätt förlora en stor del av sin frihet 

att agera självständigt.121 Att enhetschefer utan adekvat utbildning har ett så stort ansvar att 

det gäller resultatenhets existens är inte försvarbart. Här råder en felaktig ansvarsfördelning. I 

all form av ledningsarbete måste det finnas ett tydligt samband mellan handlingsförmåga och 

ansvar. En stor organisation har lättare att gardera sig mot externa faktorer, bl.a. genom 

riskspridning, därför bör ansvar för prognostiseringar ligga på högre nivå än resultatenheterna. 

Det är dock resultatenheterna som har bäst kunskap om hur mycket arbetskraft som behövs 

för att svara mot varje beställning. Därför föreslår vi ett ökat samarbetet mellan 

beställarenheter och resultatenheter. Där beställarenheten har ansvar för prognosen och 

resultatenheten har ansvar för att svara mot den.  

   Internprissystemet i Stockholm används idag för att möjliggöra jämförelser mellan privata 

och offentliga alternativ vid beställande av tjänster. Internprissystemet lider annars av samma 

managementproblem som vid ovan nämnda prognostisering. Enhetscheferna är inte på den 

kompetensnivå att de gynnas av internkonkurrens. Att tydliggöra intern konkurrens genom 

internprissättning kan vara en ypperlig motivationsfaktor för enhetschefer inom det privata 

näringslivet. I näringslivsverksamhet har oftast enhetscheferna högre utbildning och drivs i 

större utsträckning av att prestera bra ekonomiskt resultat. Däremot tror vi inte att systemet är 

lika effektivt inom den typ av offentlig förvaltning som finns i Stockholms stad. Det skulle 

enligt vår åsikt behövas en chefsnivå till i Stockholms stad för att få effekt av 

internprissystemet. Det är ju oftast förträffligt att styra den dagliga verksamheten med 

internrekryterade chefer, som oftast sker i stadsdelarna, men vi önskar att det övergripande 

styransvaret delegerades till en chefsnivå över enhetscheferna. Det behöver inte röra sig om 

många tjänster i varje stadsdel, eftersom varje chef kan ansvara för ett verksamhetsområde. 

Chefer med god ekonomistyrningskompetens anser vi skulle kunna bidra med väsentliga 

kostnadseffektiviseringar.   

                                                
120 Sveriges Rikes Lag. Kommunallagen 8 kap. 4 § 
121 Intervju med Thomas Lundberg 18.10.2005 
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5.3 ILS 
Systemet har bara funnits i cirka fyra år, varav i nuvarande form i två år, vilket gör att det blir 

svårt att se några effekter av det redan nu. Speciellt offentlig verksamhet har en lång 

�inkörningsperiod�. Vi har i dagsläget svårt att se hur en sammanslagning och ett namnbyte 

av styrsystemen ska förbättra effektiviteten av styrningen i organisationen. Det bör beaktas att 

framtagandet av nya modeller eller organisatoriska förändringar aldrig får bli ett 

självändamål. Det måste genereras tydliga effekter av förändringen som motiverar att resurser 

investeras i ett projekt som ILS. 

   ILS-modellen betonar vikten av dialog mellan de olika verksamhetsnivåerna. Detta är en 

mycket god ansats eftersom styrning till stor del är beroende av kommunikation. Vi hävdar att 

dialogen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Särkilt tveksamt ställer vi oss till om det 

sker en tillfredsställande tvåvägskommunikation.122 Skulle en effektiv tvåvägskommunikation 

skapas så skulle medarbetarna involveras betydligt mer i framställandet av verksamhetsmålen 

vilket skulle resultera i större måluppfyllelse. 

   De specifika målen (t.ex. minska användningen av kopieringspapper) är ofta enkla att följa 

upp, och så sker också enligt Thomas Lundberg. Däremot kan de generella målen, såsom 

�genom en kompetent /�/ personal /�/ erbjuda ett boende som fyller kraven på god 

omvårdnad, trygghet samt en god hälso- och sjukvård�, är svåra att följa upp. Här blir det till 

stor del en fråga om resursbehovsdialog och resursförbrukningsdialog inom ramen för 

budgetarbetet.123 

   För att arbetet med ILS ska bli framgångsrikt anser vi att två saker är betydelsefulla; 

tydlighet och verklighetsförankring i målformuleringsprocessen samt effektiv och trägen 

uppföljning av mål. Beträffande måluppföljning så bör detta främst ske gentemot brukare. Det 

är brukarna som bäst kan avgöra, genom t.ex. enkätundersökningar, hur väl verksamheten 

lever upp till en önskvärd kvalitet. Målen rör ofta någon slags kvalitetsuppfyllelse. Hur 

kunden upplever kvalitén på verksamheten bör då mätas kontinuerligt. Att standardisera 

utvärderingar av likvärdiga verksamheter inom Stockholms stad, samt att erhållna 

utvärderingsresultat verkligen nyttjas, anser vi är en utmaning för organisationen. ILS kan 

vara ett ypperligt verktyg för att uppnå en integrering av utvärderingsresultat i utformningen 

av den kommunala verksamheten. 

   Chefen för varje enskild enhet utvärderar i tertialrapporterna om de uppnått enhetens mål. 

Även om förvaltningschefen kan granska verksamheterna, så kan denne knappast personligen 

                                                
122 Kvalitetssystem i Stockholm - ILS 
123 Intervju med Thomas Lundberg 18.10.2005 
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kontrollera om alla enheter uppfyller satta mål. Detta �ekorrhjul� är knappast något styrnings- 

eller ansvarsmässigt drömläge. I och med att uppföljningen är bristfällig, så blir kontentan av 

det hela att budgetmålet blir det primära målet för verksamheten, eftersom det är detta mål 

som resultatenheterna har ansvar för uppåt i organisationen.124            

5.4 Benchmarking 
Vi tycker att Benchmarking är ett av de verktyg som stadsdelarna i hela Stockholms stad bör 

använda sig av. Av de teorier vi använt anser vi att Benchmarking är det som är enklast att 

tillämpa. Medarbetarna i stadsdelarna är relativt lågt utbildade. Vi vill att arbetarna skall vara 

så involverade som möjligt i de styrverktyg som används, därför tycker vi Benchmarking har 

många fördelar som effektivitetsökände verktyg i Stockholms stad. Ytterliggare en fördel med 

Benchmarking är att det finns 18 stadsdelar som är väldigt likartat organiserade, och därför 

lämpliga för jämförelse. Stockholms stad kan därför dra nytta av fördelarna med både intern 

och extern Benchmarking då stadsdelarna både har full tillgång till information och det finns 

så många stadsdelar att varje stadsdel kan identifiera en lämplig samarbetspartner för sina 

förbättringsområden.  

   De förbättringsområden som kommunkompassen identifierar stämmer väl överens med vår 

uppfattning. Men vi ser att kommunkompassens bedömning till största delen bygger på 

verksamhetsdokument, dvs. hur Skarpnäck stadsdel enligt styrdokumenten ska fungera, inte 

hur den de facto fungerar. Kommunkompassens bedömning grundar sig alltså på hur 

organisationen hade fungerat om styrningen obehindrat nått hela organisationen. Vi har dock 

konstaterat att bland annat kunskapsgapet bromsar styrningseffekterna. Ett exempel på att 

kommunkompassen bedömer hur organisationen fungerar när den fungerat som 

styrdokumenten beskriver, är att kommunkompassen mäter kontroll- och uppföljningsrutiner, 

inte huruvida dessa rutiner följs. Skarpnäck får därför ett bra resultat på den delen (18 poäng 

av 20). Kommunkompassen borde istället mäta hur bra Skarpnäck är på att leva upp till sina 

kontroll- och uppföljningsrutiner. Den typen av frågeställning skulle säga mer om de faktiska 

förhållandena i organisationen. Med den frågeställningen skulle Skarpnäcks stadsdel enligt 

vår uppfattning få en betydligt lägre poäng, då vi anser att detta är ett av stadsdelens viktigaste 

förbättringsområden.   

   Vårt förslag är att Stockholms stadsledningskontor integrerar en Benchmarkingprocess 

liknande kommunkompassen i ILS. Jämförelseområdena bör dock anpassas enligt vårt 

resonemang ovan. Om då Stockholms egna Benchmarkingprocess skulle identifiera vissa 

                                                
124 Kvalitetssystem i Stockholm � ILS & Skarpnäcks stadsdelsnämnd � Verksamhetsplan 2005 
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områden som svaga, för samtliga stadsdelar, så bör staden inleda samarbete med lämpliga 

stadsdelar i Göteborg eller Malmö. Annars bör Benchmarkingen ske mellan stadsdelar i 

Stockholms stad. Jämförelser inom staden skulle vara enklare i och med gemensamma 

informationskanaler samt korta geografiska avstånd.  

   Genom ett förfarande som, eller liknande, kommunkompassen riskerar stadsdelarna att gå 

miste om lärandefaktorerna i Benchmarkingprocessen. Dessa lärosynergier i studie- och 

jämförelsestadiet framhålls av Bengt Karlöf som det viktigaste resultatet av Benchmarking.125 

5.5 Balanced Scorecard 
Det är lätt hänt att ett styrsystem �kostar� mer resurser för organisationen än vad som fås 

tillbaka i ökad effektivitet, dvs. ett negativt nettoresursutbyte. Balanced Scorecard kräver, 

liksom alla andra styrsystem, ett kontinuerligt och envist användande. Eftersom processen att 

ta fram ett Balanserat Styrkort är av det teoretiska slaget, ledningen måste fastställa visioner 

och strategier samt styrtal, så är det lätt hänt att det praktiska användandet av modellen 

negligeras. Här kan vi se vissa likheter med styrbeslut fattade i Stockholms stad; ledningen 

tror att det räcker att ta fram bra teorier, eller fatta ett beslut i kommunfullmäktige. Att ta fram 

en rimlig handlingsplan för beslutets genomförande, och sedan följa upp att det genomförs, är 

av sekundär prioritet. Glöm inte att det är ändrade handlingsmönster som eftersträvas � inte 

fina teorier i ett dokument som samlar damm på chefens kontor.126 

   Vid implementerandet av Balanced Scorecard är det viktigt att ge medarbetarna tillräcklig 

feedback. Att involvera medarbetarna och ge tillräckligt med feedback är viktigt vid 

implementerandet av alla nya styråtgärder. Det kan räcka med ett centralt upptaktsmöte där 

ledningen förklarar vad, hur och varför de avser implementera det nya systemet.127     
   Vår uppfattning är att ett balanserat styrkort skulle ha många positiva användningsområden 

för att förbättra styrningen i stadsdelarna i Stockholms stad. De rapporter som finns idag, 

tertialrapporterna, är väldigt fokuserade på budgetutfall och redovisningsdata. Vi ser dock 

problem i att tertialrapporterna inte lämnar någon faktisk information, mer än den 

ekonomiska, om verksamhetens utveckling. Att enhetschefer och politiska representanter gör 

skriftliga utlåtanden i rapporterna om deras syn på verksamhetens utveckling, kan knappast 

klassificeras som faktisk information. Dessa skriftliga utlåtanden lämnar en subjektiv 

redogörelse som uppföljningsdata och framtida beslutsunderlag. Riskerna är stora att 

redogörelserna präglas av skribentens personliga särintressen. Ett Balanced Scorecard skulle 

                                                
125 Benchmarking i verkligheten. Karlöf s. 23-27 
126 Winnie-the-Pooh on Management. Allen s. 5-80 
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kunna ge nyttigare substantiell information till enhetschefer och beslutsfattare. I ett styrkort 

mäts de bakomliggande faktorerna, det som utgör den faktiska påverkbara orsaken till det 

ekonomiska utfallet. De data som styrtalen redovisar är också svårare att �manipulera�. Den 

del av tertialrapporterna som behandlar översiktsmålen kan mer ses som en politisk 

programförklaring, snarare än en effektiv verksamhetsuppföljning. 

   Medarbetarperspektivet är något som blir lidande i tertialrapporterna. Inte bara därför att 

medarbetarnas situation inte ingår som en mätvariabel, utan därför att de traditionella 

rapporter som används lämnar �abstrakt� information. Medarbetarna i verksamheten behöver 

oftast annan information än den finansiella. Styrtal som mäter nyckelprestationer borde vara 

av större nytta både för medarbetare och lägre chefer. Kvalitet på tjänster samt brukarnas och 

medarbetarnas tillfredställelse är viktigare att kunna mäta än rent finansiell information.  

Viktigt att notera är också att ett Balanced Scorecard inte bortser från de finansiella 

aspekterna, utan sätter dem i ett mer nyanserat sammanhang.  

   I ett väl sammansatt Balanced Scorecard kan alla sorters mätdata samlas på ett ställe. 

Därmed kan den termostatanalogiska kontrollfunktion som finns i dagens system uppnås även 

med ett Balanced Scorecard. Men istället för att ha ett budget- och ett redovisningsinriktat 

�varningssystem�, så skulle ledningen få ett verksamhetsinriktat system med 

varningsmekanism. En stor fördel som vi ser det är att ett Balanced Scorecard kan 

sammanfattas resultatmässigt på en A4-sida.128  

5.6 Politisk styrning 
Även om vi till stor del bortsett från de politiska aspekterna i styrningen av kommunal 

verksamhet, så ska det betänkas att det är här som en stor del av problemen har sin grund. 

Men att gömma sig bakom lagregler, och vara nöjd med en bristfällig institutionell 

styrsituation, kan inte vara tillräckligt. Det är enklare att inte göra något konstruktivt, än att 

faktiskt försöka åstadkomma ett bättre klimat för förvaltningen att kunna utveckla 

verksamheten. Om det ska ske övergripande förändringar i hur effektiv kommunal 

verksamhet ska bedrivas, så är det politikerna i både riksdagen och Stockholms 

kommunfullmäktige som har möjligheten att genomföra dessa förändringar.    

   Vissa delar av styrningen, t.ex. tertialrapporterna, utgör idag till stor del politisk 

programförklaring, snarare än en effektiv verksamhetsuppföljning.129 För att kunna 

effektivisera kommunal verksamhet är det mycket möjligt att verksamheten skulle behöva 

                                                                                                                                                   
127 Winnie-the-Pooh on Management. Allen s. 81-128 
128 Ekonomisk styrning. Bergstrand s. 170-172 
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privatiseras ytterliggare. Idag bedrivs endast 10 % (mätt som antalet privatanställda inom 

vård, skola och omsorg i hela Sverige) av verksamheten i privat regi.130 Ett alternativ till 

privatisering vore allt mindre politisk inblandning i styrningen � en tjänstemannastyrd 

organisation. Ett annat alternativ är att placera allt fler verksamhetsområden i facknämnder, 

något som förmodligen skulle gynna verksamheten. En utökning av antalet 

verksamhetsområden som facknämnder skulle dock ske på viss bekostnad av den �lokala 

demokratin�.  

   Ökad tjänstemannastyrning genom t.ex. facknämnder eller mer privatiseringar skulle 

säkerligen leda till bättre kontinuitet och fokus i styrningen. För som stadsledningskontoret 

uttrycker det; vart fjärde år �slås staden sönder�. Utan politisk inblandning skulle stor del av 

fokus kunna flyttas från politiska prioriteringar till prioritering av kärnverksamheten.131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
129 Ekonomisk styrning. Bergstrand s. 170-172 
130 Institutioner, företagandet och tillväxten, Henrekson & Johansson s. 8 
131 Intervju med Stadsledningskontoret m.fl.  
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6. Eget förslag 
 

Vi har sammanställt våra egna åsikter om styrningen i Stockholms stad till ett eget förslag på 

styrningsåtgärder.  

 

Tanken att samla all verksamhetsstyrning i ett system är bra. Vissa delar skulle dock behöva 

förbättras. I och med att utbildningsnivån hos de medarbetare som ska styras är relativt låg, så 

är det viktigt att styrningen är tydlig. För att uppnå tydlighet och konsekvens, måste 

medarbetarna få veta att och varför vissa styrmodeller används, och hur dessa modeller berör 

de anställda. Ett bra sätt att inleda arbetet för en effektivare styrning vore om 

ekonomiavdelningens kompetens nyttjades bättre i styrningsprocessen. Nyttjandet av 

ekonomiavdelningen gäller även vid prognostisering av förväntat antal arbetsinsatser. Det är 

sned ansvarsfördelning att enheterna skall kunna svara mot alla efterfrågeökningar från 

beställarenheten. Men samtidigt ej vara garanterade några beställningar alls. All 

ansvarsfördelning i organisationen bör utgå från faktorer som respektive enhet har kompetens 

att hantera. Resultatenheterna bör alltså få mer hjälp av ekonomiavdelningen och 

beställarenheten med prognostiseringar. 

   Det absolut viktigaste är inte vilket styrsystem som används, utan att det används 

konsekvent i hela organisationen. För att uppnå detta i Stockholms stad så måste samtliga 

anställda på alla nivåer upplysas om vilket system som används och hur det fungerar och hur 

det används för varje enskild individ (feedback). Målformuleringen och styrningen i övrigt 

måste anpassas efter organisationen, och utgå från arbetarna i organisationen, inte från 

politikerna i kommunfullmäktige. 

   För att uppnå medvetenhet om dagens system så måste ett dokument som beskriver ILS ut. 

Detta räcker dock inte. Ekonomiavdelningen måste ta ansvar för att informera och utbilda 

enhetscheferna, som i sin tur skall kunna informera medarbetarna om hur ILS fungerar.  

   I dagsläget är många mål inom ILS självklara och/eller omätbara. T.ex. �vi ska uppfylla 

kravet på god omvårdnad�. För att göra målstyrningen tydligare anser vi att lärdom måste dras 

av Balanced Scorecard modellen. Med detta menar vi att målstyrningen måste utgöras av ett 

fåtal, tydliga och framförallt mätbara mål. Målen ska vara verksamhetsinriktade, dvs. kunna 

göra verksamheten effektivare, inte baseras på politiska programförklaringar. Det bästa vore 

om de politiska partierna kunde enas om långsiktiga mål, som då skulle gälla längre än 

fyraårsperioder. För att förhindra att �stan slås sönder�. 
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   Om mätbarhetskrav implementeras i målstyrningen underlättas en Benchmarkingprocess där 

stadsdelar och resultatenheter kan lära av varandra. Vid användande av mer standardiserade 

styrningsmått underlättas för jämförelser mellan olika enheter i Stockholm. 

   Vi skulle vilja se en målstyrning med hälften gemensamma mått för samtliga resultatenheter 

inom samma verksamhetsgren i Stockholm stad, och andra hälften lokalt anpassade mål. Vid 

en sådan fördelning skulle resultatenheterna dels kunna jämföra sig med samtliga andra 

liknande resultatenheter, samtidigt som resultatenheten kan se sin egen utveckling genom att 

jämföra med sig själv över tiden. Effekten skulle också bli att brukarna skulle erhålla en 

jämförbar kommunal service i hela staden, utan att avkall skulle ges på stadsdelarnas 

möjlighet till lokal anpassning.  
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7. Slutsats 
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är till stor del styrd av budgetarbetet. Att budgeten får stor 

vikt beror på att det är den som enklast följs upp, enhetschefernas prestationer mäts utifrån 

hur väl de nått budgetmål.  

   Intressanta försök med Benchmarking har inletts i form av kommunkompassen. Ett problem 

är att organisationen går miste om lärandeperspektivet i processen eftersom Benchmarkingen 

till stora delar sköts externt. 

   ILS kan bli en bra styrmodell för framtiden, men dialogen mellan de olika skikten i 

organisationen måste förbättras. Medarbetarna involveras för lite i processen samtidigt som 

kommunikationen inte fungerar på grund av kunskapsgapet mellan högre chefer och övriga 

medarbetare. Dessutom är styrdokumenten otydliga och svårtillgängliga. 

   Kunskapsgapet gör att verksamhetsstyrningen försvinner innan den når verksamheten. Detta 

beror bl.a. på att cheferna till enheterna internrekryteras, vilket gör att dessa chefer saknar 

fundamental managementkompetens. 

   ILS är en sammanslagning av flera olika styrsystem, vilket gör att systemet tappar fokus och 

inget av delsystemen fungerar fullt ut. Verksamhetsstyrningen inom ILS förbättrar inte 

organisationens prestationer. 
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Kritik mot eget arbete 
Med facit i hand kan vi konstatera att enkätundersökningar för att påvisa effekten av 

ekonomisk styrning är väldigt svåra att konstruera. Däremot har vi på ett tillfredsställande sätt 

lyckats påvisa graden av kunskap i organisationen om olika styrfunktioner. Vi hade 

förmodligen erhållit exaktare data från våra öppna enkätfrågor om vi tydligare specificerat 

vad respektive frågeterm innebar. 

   Stor del av uppsatsens faktaunderlag har inhämtats genom att vi samtalat med medarbetare i 

organisationen på informell basis. Det har visat sig att fältstudier, det vill säga informella 

samtal med anställda i Skarpnäck, har gett en mer rättvisande bild av organisationen. Däremot 

har det varit svårt att få anställda att ställa upp på personliga icke-anonyma intervjuer. Ur ett 

forskningsperspektiv är detta olyckligt eftersom det blir svårare att på ett korrekt sätt referera 

åsikter i uppsatsen. Vår uppfattning är dock att vi genom informella samtal kommit närmare 

den organisatoriska kärnan som vi nämner i inledningen, än vad som var möjligt genom 

enkätundersökningen och formella intervjuer. Anledningen till att det var svårt att få 

offentliga intervjuer är att personer i Skarpnäck måste värna om sin position, något vi har full 

förståelse för. När vi däremot kom utanför Skarpnäck, och intervjuade stadsledningskontoret, 

så möttes vi av en mycket större öppenhet. Stadsledningskontorets bild av Stockholms stad 

stämde till stor del överens med den bild vi fått i Skarpnäck.     

Förslag till vidare forskning 
Det finns många intressanta områden kvar att undersöka inom verksamhetsstyrningen i 

Stockholms stad. Vi har haft en bred ansats när vi studerat organisationen, det finns en rad 

specifika detaljer som skulle behöva undersökas närmare. I och med att Stockholms stad är 

Sveriges femte största arbetsgivare, med 48 000 anställda, har vi inte kunnat fokusera på alla 

detaljer. Främst skulle det vara av intresse att ytterliggare fokusera på och fördjupa sig i det 

kunskapsgap vi funnit i organisationen. Förslagsvis undersöks kunskapsgapet genom att 

jämföra resultatenheter vars chefer har utbildning i verksamhetsstyrning, med resultatenheter 

vars chefer saknar likvärdig utbildning. Dessutom vore det av intresse att vidareutveckla 

Benchmarkingmodellen (kommunkompassen) som Skarpnäcks stadsdel använt. 
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Bilaga 1 
Enkät 

Kryssa över ja för att svara ja. Kryssa över nej för att svara nej. Behöver du mer plats för att 
svara på dem öppna frågorna går det bra att använda baksidan. Enkätundersökningen 
genomförs på slumpvis utvalda enheter i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning. Syftet med enkäten 
är inte att mäta inte dina kunskaper om din arbetsplats, utan att mäta hur väl styrmetoder 
kommuniceras genom organisationen.   
 
Hur länge har du jobbat inom Skarpnäcks stadsdelsförvaltning?                                                      
_____år              Utfall 
      Ja / Nej 
Vet du vilka mål din arbetsplats har?                                                                                                 
Ja   Nej 

54      6 
 
Vet du vilka strategier din arbetsplats använder för att uppnå sina mål?                                           
Ja   Nej 
      54      6 
 
Vet du varför det är viktigt för din arbetsplats att ha uppsatta mål?                                                   
Ja   Nej 
      55       5 
 
Vet du vem/vilka som bestämmer målen?                                                                                          
Ja   Nej 
      42     18 
 
Anser du att du själv varit delaktig i processen för att ta fram mål?                                                   
Ja   Nej 
      30     29 
 
Hade du velat vara mer delaktig?                                                                                                        
Ja   Nej 
      39     21 
 
Tror du att målen hade varit mer gynnsamma för din arbetsplats                                                        
om du varit mer delaktig i att ta fram dem?   
Ja   Nej 30     28 
 
Har du läst vilka åtaganden och mål som gäller för din arbetsplats i Verksamhetsplanen?               
Ja   Nej 
      51      9 
 
Vet du vad ILS (Integrerat ledningssystem) är?                                                                                 
Ja   Nej 
      9       51 
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Öppna frågor 
 
Vilka mål anser du vara viktigast för din arbetsplats? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur anser du att du blir styrd/coachad av din chef/chefer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vilket sätt känner du dig delaktig i utvecklingen av din arbetsplats? 
 
 
 
 

 
 


