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Problem- 

formulering: Hur fungerar ekonomi- och verksamhetsstyrningen inom den kommunala 

verksamheten? Hur sätter kommuner mål och hur följs de upp? Är sättet att 

fastställa mål och mätmetoder likartade eller finns det skillnader?  

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur kommunerna Gnesta, Nykvarn och 

Salem styr sina verksamheter via uppsatta mål och hur de följer upp dem ur 

ett ekonomiskt- och verksamhetsperspektiv. 

Metod: En fallstudie har gjorts vid tre kommuner. Primärdata samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer. 

Teoretisk 

referensram: Den teoretiska referensramen baseras på olika formella och informella 

styrmedel. Som formellt styrmedel behandlas budget medan de informella 

styrmedel som tas upp är organisationsstruktur, målstyrning, balanserade 

styrkort, nyckeltal och benchmarking. 

Empiri: Kapitlet inleds med en presentation av kommunallagen. Vidare presenteras 

de undersökta kommunernas sätt att styra sina verksamheter. 

Slutsats: Kommuner uppvisar både likheter och skillnader i sina sätt att fastställa mål 

och mätmetoder. Den största skillnaden är att kommuner använder olika 

styrmodeller och därmed mäter, följer upp och analyserar sina uppsatta mål 

och styrkort på olika sätt. 



Abstract 
Title:  Municipalities similarities and differences in management control –  

  a comparative case study between three municipalities 

Seminar date: 16/01/07 

Course:  Supplementary course in Business administration, baccalaureate 10 p. 

Authors:  Anne Benedicks and Veronica Öberg 

Advisor:  Eron Oxing 

Municipalities: Gnesta, Nykvarn and Salem. 

Key words: Financial control, Management control, Municipalities, Budget, 

Management by objectives, Balanced scorecard, Key ratio. 

The main issues:  How does the financial and management control work in the actual 

municipalities? How does the municipalities define their objectives and 

follow them up? Are there similarities in the way the municipalities 

define and adopt their objectives?  

Purpose:  The purpose of this paper is to look upon how the municipalities of 

Gnesta, Nykvarn and Salem control their management by adopted 

objectives and how they audit them from an economic- and operational 

perspective. 

Method: A case study has been implemented at the three municipalities. Primary 

data was collected via semi-structured interviews. 

Theoretical: The theoretical frame of reference is based upon various formal and 

informal means of control. Budget is handled as a formal topic while 

presented organizational structure, management by objectives, balanced 

scorecard, business ratio and benchmarking are treated as informal. 

Empiricism: The chapter begins with a presentation of municipal laws. Furthermore a 

presentation of the three municipalities way of handling their operations 

is described. 

Conclusion: The municipalities show similarities as well as differences in their way to 

adopt objectives and methods for auditing. The largest divergence is that 

the actual municipalities uses different methods of control and thus 

assess, audit and analyse adopted objectives and score cards in different 

ways. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till varför detta ämne valdes. Kapitlet redogör också för 

en problemdiskussion som leder fram till uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet 

avslutas med en begreppsförklaring samt uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund  
Den ekonomiska sanningen är att välfärden i framtiden kommer att kräva en ökande andel av 

samhällets produktion. Med trycket på ökande utgifter i sikte är det viktigt att resurser som 

satsas på offentliga ändamål används så effektivt och produktivt som möjligt. Utvecklingen 

av välfärdssamhället kommer att grunda sig på hur effektiva de offentliga verksamheterna är 

(Finansdepartementet ESS 2006:2). 

 

Den 1 december 2004 ändrades kommunallagen och detta innebar att kommuner ska 

koncentrera sig på en god ekonomisk hushållning och fokusera på att öka långsiktigheten i 

den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Tidigare behövde kommuner bara 

fokusera på den ekonomiska planeringen men den nya lagen ställer krav på att budgeten ska 

innehålla både finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. De uppsatta målen 

bör följas upp kontinuerligt och utvärderas i delårsrapporten och i årsredovisningen (PM från 

Sveriges kommuner och landsting 2005-06-13). 

 

De gamla formerna av budget och ekonomistyrning har redan ersatts av målstyrning i många 

organisationer. Idén med målstyrning innebär att effekterna för dem som verksamheten är till 

för sätts i centrum på alla nivåer och måldiskussionerna integreras i budget- och 

planeringsprocessen. De sammantagna erfarenheterna visar att en genomtänkt och systematisk 

utveckling av målstyrningsfilosofin leder till betydande effektiviseringar (Svensson 1993, s. 

9-12). 

1.2 Problemdiskussion 

De flesta kommuner har idag finansiella mål med nyckeltal som är relativt enkla att mäta, det 

går i led med att kommunallagen tvingar kommuner att använda budget i sin ekonomiska 

planering. Att sätta upp de finansiella målen är oftast inte svårt då det finns 
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standardformuleringar att använda. Kommunerna använder mål så som exempelvis soliditet, 

räntabilitet och pensionsskuld (Ledare i Dagens Samhälle nr 23 2006).  

 

När det gäller de verksamhetsmässiga målen är det desto svårare att fastställa dem och de 

vållar mycket diskussion. Oftast blir dessa mål alltför många, alltför luddiga och ibland står 

de i konflikt med varandra (Ledare i Dagens Samhälle nr 23 2006). Ett mål som i en 

organisation upplevs som en stimulerande utmaning, kan i en annan miljö förefalla 

verklighetsfrämmande och frustrerande orealistiskt (Svensson 1993, s. 33). Enligt Magnus 

Pettersson, ekonomichef i Gnesta kommun, upplevs det svårt att sätta upp verksamhetsmål 

och att mäta dem. Dock är det inte bara ekonomichefer som upplever ett problem med att det 

saknas mätbara och begripliga verksamhetsmål utan alla som arbetar i kommunerna anser att 

dåligt formulerade mål gör att de inte vet i vilken riktning de ska arbeta. Vad det egentligen 

handlar om är sambandet mellan resurser och service (Ledare i Dagens Samhälle nr 23 2006). 

För att kunna ge kommuninvånarna valuta för sina skattepengar gäller det att kommunerna 

verkligen effektiviserar sina verksamheter och mäter dem. Det måste finnas en öppenhet inom 

kommunerna att ta till sig informationen som de får genom verksamhetsmätningar, för att på 

detta sätt kunna bidra till att förbättra verksamheterna (Finansdepartementet ESS 2006:2).  

1.2.1 Problemformulering 

Hur fungerar ekonomi- och verksamhetsstyrningen inom den kommunala verksamheten? Hur 

sätter kommuner mål och hur följs de upp? Är sättet att fastställa mål och mätmetoder 

likartade eller finns det skillnader?  

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera hur kommunerna Gnesta, Nykvarn och Salem styr sina 

verksamheter via uppsatta mål och hur de följer upp dem ur ett ekonomiskt- och 

verksamhetsperspektiv.  
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1.4 Begreppsförklaring 

Balanserade styrkort Metod och styrfilosofi för att styra organisationer och företag. 

Metoden betonar vikten av att förverkliga organisationens strategi 

genom att koppla den till olika mätetal och på detta sätt föra den 

närmare det dagliga arbetet (Wikipedia 2006). 

 

Effektmål Har sin utgångspunkt från ett inriktningsmål. Effektmål ska vara 

konkreta och mätbara. En tid sätts för när målet ska vara uppnått 

(Pihlgren & Svensson, 1992, s. 44). 

 

Ekonomi i balans Investeringarna med avdrag för försäljningsintäkter får inte 

överstiga summan av avskrivningar och årets resultat (Nykvarns 

kommuns budget 2006). 

 

Indikatorer Visar hur utvecklingen har varit generellt sätt (Salems kommun 

MåliS – Mål i Salem år 2005).  

 

Inriktningsmål Ett slags övergripande mål som ska ge en grundsyn. Är ej 

tidsbestämt (Pihlgren & Svensson, 1992, s. 43). 

 

Målstyrning Övergripande mål fastställs på en högre nivå som sedan överförs 

till enskilda arbetsgrupper som själva får jobba med att uppfylla 

dem genom egen planering (Nationalencyklopedin 2006). 

 

Riktvärde Ett rimligt värde som satts upp för att arbeta i riktning mot. Hör 

ihop med en indikator (Salems kommun MåliS – Mål i Salem år 

2005). 

 

Styrtal De mätetal som är kopplade till perspektiven finansiellt, kund, 

processer och utveckling (Nationalencyklopedin 2006).  
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1.5 Uppsatsens disposition 
 

 

Inledning 
I kapitel 1 presenteras bakgrund och en problemdiskussion som leder fram till 
uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med en 
begreppsförklaring samt uppsatsens disposition. 

Metod 
I metodkapitlet presenteras hur tillvägagångssättet varit vid val av strategier, 
insamling av material, utformning av intervjuer och urval. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring uppsatsens validitet, reliabilitet samt metodkritik. 

Styrmedel 
I kapitel 3 redogörs för de teorier 
författarna valt att grunda sin empiri 
på. Teorierna beskriver olika former 
styrmodeller som är anpassade för en 
effektiv verksamhetsstyrning. Kapitlet 
avslutas med en teoretisk referensram.

Empiri 
Kapitlet inleds med en genomgång av 
kommunallagen och hur kommuner är 
uppbyggda. Därefter presenteras 
Gnesta, Nykvarn och Salems 
kommuns sätt att styra sina 
verksamheter.

Analys 
I kapitel 5 analyseras empirin med utgångspunkt från den teoretiska referensramen.

Slutsats 
I detta kapitel drar författarna ett antal generella slutsatser som svarar mot 
uppsatsens problemformulering. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.

Kritisk granskning 
Uppsatsens avslutas med en kritisk granskning. Här diskuterar författarna hur den 
upplevda validiteten och reliabiliteten blev i uppsatsen. 

Resultat 
I kapitel 6 presenteras uppsatsens resultat. Resultatet baseras på analysen och kan 
för läsaren ses som en sammanfattning av de viktigaste punkterna av denna. 
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2 Metod 
I följande kapitel visas vilken metod som valts och varför, hur tillvägagångssättet varit samt 

hur urval och materialinsamlingen gått till. 

2.1 Forskningsansats 

2.1.1 Deduktiv ansats 

Deduktion och induktion är två olika metoder som kan användas vid val av teoretiskt 

tillvägagångssätt. Författarna har i denna uppsats utgått från den deduktiva ansatsen, vilket 

innebär att forskaren utgår från teorin för att sedan testa sina empiriska data utifrån den 

teoretiska utgångspunkten. En avvägning görs med andra ord från det generella till det 

konkreta (Johannessen & Tufte 2002, s. 35). Denna ansats valdes eftersom författarna velat se 

om den framtagna empirin överensstämmer med redan skrivna teorier.  

2.2 Undersökningsstrategi 

Vid genomförande av en undersökning kan en rad olika strategier användas (Denscombe 

2000, s. 9). Uppsatsen använder fallstudie som strategi. 

2.2.1 Fallstudie 

En fallstudie riktar sig mot en, eller några få undersökningsobjekt. Vidare fokuserar 

undersökningen på de relationer och processer som uppstår. Skillnaden mot t.ex. en 

surveyundersökning är att i en fallstudie studeras saker i detalj. Vid genomförande av en 

fallstudie tillåts forskaren använda en rad olika källor, data och forskningsmetoder 

(Denscombe 2000, s. 41-43). 

 

Valet av fallstudie som undersökningsstrategi kändes naturligt eftersom det inte är någon 

massundersökning som ska utföras (surveyundersökning) utan en mindre studie vid tre 

mindre kommuner. Fallstudien fokuserar på de styrmodeller som kommunerna använder inom 

verksamheterna och undersökningens främsta källa är de intervjuer som genomförts med 

respektive kommuns ekonomichef; Magnus Pettersson (Gnesta), Anders Sloma (Nykvarn) 

och Jan Lorichs (Salem). 
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2.3 Undersökningsmetod  

2.3.1 Kvalitativ kontra kvantitativ ansats 

Författarna har valt att utgå från den kvalitativa ansatsen. De vanligaste tillvägagångssätten 

när forskare utgår från en kvalitativ ansats är att göra intervjuer eller olika slags observationer. 

Intervjuerna som görs är ofta långa och djupa och de data som framkommer är många gånger 

”mjuk”. Tolkning och analys av denna information är ett grundläggande kännetecken för 

denna ansats (Johannessen & Tufte 2002, s. 69-72). 

 

Undersökningstekniken valdes eftersom att uppsatsgruppen genom intervjuer med berörda 

ekonomichefer bäst tror sig kunna besvara uppsatsens frågeställning och belysa dess syfte. 

Vidare tror författarna att denna metod ger dem en bättre och ärligare bild av verkligheten och 

att möjlighet till egen tolkning och reflektion ges på ett bättre sätt jämfört med om författarna 

haft en kvantitativ utgångspunkt. Vid en kvantitativ ansats utgår forskare oftast från ”hård” 

data. Data består ofta av enkäter, frågeformulär eller olika slags hypotesbildningar vilket gör 

att det lämpar sig att utföra olika slags räkneoperationer på dessa data (Johannessen & Tufte 

2002, s. 69-72).  

2.4 Insamlingsmetod 

2.4.1 Primär- och sekundärdata 

Vid insamlande av data som ska användas till en uppsats kan man använda sig av både 

primär- och sekundär data. De data som samlas in under arbetets gång kallas för primärdata 

och kan t.ex. bestå av intervjuer, enkäter eller frågeformulär. Sekundärdata å sin sida är sådan 

information som redan finns att hitta. Någon har tidigare forskat i detta ämne och därmed 

gjort det möjligt för andra personer att ta del av och studera detta (Lundahl & Skärvad 1992, 

s. 78, 92-93). 

 

Författarna har i denna uppsats valt att använda intervjuer som sina primärdata för att samla in 

information. Sekundärdata består av respektive kommuns årsredovisning, information från 

kommunernas hemsidor, rapporter och studier som gjorts inom ämnesområdet. 
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2.4.2 Utformning av intervjun 

Under en kvalitativ forskningsintervju förs ett samtal med en struktur och ett syfte. Med 

struktur menas den rollfördelning som uppstår mellan deltagarna som medverkar, dvs. det är 

intervjuaren som har kontrollen genom att det är han som ställer frågorna (Johannessen & 

Tufte 2002, s. 96). 

 

När en intervju genomförs är avsikten att hitta beskrivningar av personens vardag så att 

forskaren efteråt kan analysera och tolka betydelsen av det framställda fenomenet. 

Forskningsfrågorna som ställs kan dels vara beskrivande, tolkande eller teoretiska. 

Beskrivande frågor syftar till konkreta händelser medan tolkande frågor ställs för att få veta 

hur informanterna tolkar och uppfattar dessa händelser. Teoretiska frågor ställs för att hitta 

orsaker till händelserna (Johannessen & Tufte 2002, s. 96). 

 

Under intervjuerna användes beskrivande och tolkande forskningsfrågor. Beskrivande frågor 

användes för att få en slags helhetsbild av verksamhetsstyrningen hos kommunerna. Den 

teoretiska biten fanns hela tiden som en slags grund i alla frågor för att i analysen sedan lätt 

kunna koppla ihop teori med empiri.  

2.4.2.1 Intervjuns struktur 

Intervjuer kan i förväg struktureras upp på olika sätt. Författarna har i denna uppsats valt att 

använda den semistrukturerande metoden när intervjumallen iordningställts. De flesta 

frågorna strukturerades upp i förväg men författarna har varit flexibla, hoppat lite mellan 

ämnen och låtit de intervjuade personerna prata fritt men ändå bundet till undersökningsämnet 

(se bilaga 9 för intervjufrågor). Med en semistrukturerad intervjumall menas att forskaren 

använder en färdig lista med ämnen som ska tas upp och frågor som han vill ha svar på. 

Intervjuaren kan med denna metod vara flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd och låta 

den som intervjuas prata mer utförligt och få fram sina egna synpunkter om det berörda ämnet 

(Denscombe 2000, s. 135). 

2.4.3 Skriftliga källor 

Det finns olika typer av skriftliga källor och dokumentära data. De vanligast förekommande 

är: böcker, tidskrifter, webbplatser, Internet, dagstidningar, veckopress, protokoll, brev, PM, 

dagböcker, stadspublikationer och officiell statistik (Denscombe 2000, s. 188-194). Viktigt är 
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att forskaren är kritisk mot dokumenten; varför, till vilket syfte och under vilka 

omständigheter tillkom dokumentet? (Patel & Davidson 1994, s. 55). 

 

Författarna har i uppsatsen använt årsredovisningar, böcker, tidskrifter, offentliga rapporter, 

vetenskapliga rapporter och Internet för att få fram information att basera bakgrund, metod, 

valda teorier och empiri på. 

2.5 Urval 

2.5.1 Urvalsmetod 

Det finns två olika sätt eller metoder att använda sig av när ett urval ska göras. Antingen 

används ett sannolikhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurvalet går ut på 

att de som ingår i undersökningen gör det eftersom forskaren anser att dessa människor eller 

företeelser sannolikt representerar hela populationen. Sannolikhetsurval kan bl.a. utföras 

genom slumpmässiga eller systematiska urval. Urvalet sker då helt slumpartat eller som en 

variant av helt slumpartat (Denscombe 2000, s. 19-24). 

 

Ett icke-sannolikhetsurval bygger däremot inte på att de som ingår i urvalet också är 

representativa för populationen som helhet. Detta slags urval görs för att forskaren tycker det 

är svårt eller inte önskvärt att göra ett sannolikhetsurval. Exempel på icke-sannolikhetsurval 

är subjektivt urval och snöbollsmetoden. När forskaren ”handplockar” eller själv väljer ut de 

som ska ingå i undersökningen, gör han ett subjektivt urval. Valet görs för att forskaren anser 

att just dessa handplockade är de som kan ge den mest värdefulla data (Denscombe 2000, s. 

19-24). 

 

Författarna har valt att utgå från icke-sannolikhetsmetoden och gjort ett subjektivt urval. Om 

uppsatsgruppen valt att göra ett slumpmässigt urval vid val av undersökningskommuner 

skulle författarna antagligen ha mött en blandning av stora och små kommuner och då skulle 

de inte ha varit jämförbara i sin verksamhetsstyrning på det sätt som uppsatsgruppen önskade. 

Författarna letade efter kommuner i Stockholms och Södermanlands län. Baserat på icke-

sannolikhetsmetoden valdes ett subjektivt urval för att hitta dessa små kommuner.  
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2.6 Validitet 

Med validitet menas att forskaren verkligen mäter det som avses att mäta. Något som 

underlättar är att forskaren har klara mått och mätmetoder (Ejvegård 2003, s. 73). Exempel på 

frågor som bör ställas är om det data som samlats in reflekterar sanningen, verkligheten och 

om den täcker de avgörande frågorna (Denscombe 2000, s. 283).  

2.7 Reliabilitet 

Reliabiliteten anger hur pass tillförlitligt något är (Ejvegård 2003, s. 70). Vilka data används? 

Hur samlas data in och hur bearbetas den? Ett sätt att testa en datas reliabilitet är genom att 

upprepa samma undersökning på samma grupp vid två olika tillfällen. Detta kallas ”test-

retest-reliabilitet”. Ett annat sätt att mäta reliabilitet är genom interbedömarreliabilitet. Detta 

sätt går ut på att flera forskare undersöker samma fenomen och om det resulterar i samma 

resultat är det ett mått på hög reliabilitet (Johannessen & Tufte 2002, s. 28-29).  
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3 Styrmedel 
Detta kapitel redogör för valda teorier som uppsatsen behandlar. Avsnittet avslutas med en 

teoretisk referensram. 

3.1 Formell kontra informell styrning 
Styrningen i en organisation är i stor utsträckning beroende av hur ledningen vill styra 

verksamheten, alltså vilken sorts ledningsfilosofi den har. Ledningsfilosofin karakteriseras av 

hur ledningen betonar olika styrmedel och deras inriktning; formella eller informella 

styrmedel, organisatoriska aspekter eller styrsystem (Samuelsson et al. 1996, s. 42).  

 

Det formella styrsystemet tillämpas genom att en organisation använder olika slags 

styrverktyg som t.ex. budget, produktkalkylering och resultatmätning. Informell styrning sker 

genom ett medvetet skapande och upprätthållande av gemensamma synsätt, värderingar eller 

kulturer, som sedan används som utgångspunkt och referensram för olika befattningshavares 

beslutsfattande och agerande (Ewing & Samuelsson 1998, s. 89-93). 

3.2 Organisationsstruktur 
Valet av organisatorisk struktur är en väsentlig styråtgärd. Genom denna bestäms ansvars- 

och arbetsfördelningen i organisationen och därmed den grundläggande fördelningen av vem 

som kommer att arbeta med vilka frågor (Samuelsson et al. 1996, s. 91). 

3.2.1 Funktionsorganisation 

En funktionsorganisation är en naturlig grundstruktur som kan hittas i så gott som alla 

rörelseenheter (Samuelsson et al. 1996, s. 96). Funktionsorganisationen är strukturerad efter 

de huvuduppgifter som behöver utföras för att driva verksamheten. Medarbetarna är 

grupperade efter kompetens och expertis kring en viss funktion, ekonomerna sitter på 

ekonomiavdelningen, inköparna sitter på inköpsavdelningen osv. (se figur 1). Målsättning, 

planering och budgetering genomförs på funktionsnivå, och det är högsta ledningens uppgift 

att koordinera verksamheten horisontellt. Detta görs vanligtvis genom hierarkisk översyn, 

korsfunktionella processer och informationsspridning, gemensamma spelregler (policyer) och 

byggande av gemensam organisationskultur (Karlöf 2005, s. 1). 
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Figur 1. Exempel på hur en funktionsorganisation kan se ut (Samuelsson et al. 1996, s. 36). 

 

Den funktionella organisationen fungerar bra i relativt stabila miljöer där de arbetar mot en 

homogen och lokal marknad, särskilt förekommande är den som organisationsform för 

myndigheter (Karlöf 2005, s. 2).  

 

Fördelarna med denna typ av organisation är bl.a. att den möjliggör för stordrift vilket innebär 

att resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt, det görs plats för specialister och det förekommer 

en god koordination inom funktionerna vilket motverkar förekomsten av dubbelarbete. 

Nackdelarna anses vara de samarbetssvårigheter som kan förekomma mellan de olika 

funktionerna, en viss risk för suboptimering och svårigheter i att analysera ekonomin (Hatch 

2002, s. 215). 

3.3 Budget 

En typ av formell styrning är budgetering. En budget ska belysa vad olika enheter inom 

organisationen ansvarar för, detta ansvar ska sedan vidare kunna påverkas. Påverkan kan 

innebära allt mellan att bevaka ett verksamhetsområde till att behärska det (Samuelsson et al 

1996, s. 200).  

 

Staten och kommunerna skall enligt lag fastställa en budget, men även företag och 

organisationer arbetar normalt enligt en budget. Budgeten innebär beslut om fördelning av 

organisationens resurser på de aktiviteter den bedriver. Ofta innebär också budgetbeslutet ett 

bemyndigande för de underställda enheterna att disponera tilldelade resurser för avsedda 

ändamål. Härigenom blir budgeten inom den offentliga sektorn det viktigaste styrinstrumentet 

för verksamheten. För en organisation inom den offentliga sektorn är budgeten ofta det enda 

VD 

Administration FoU 

Marknadsföring Inköp Tillverkning Eftermarknad 
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underlaget för finansiering av verksamheten, och den sätter därmed en mer definitiv 

ekonomisk ram (Nationalencyklopedin 2006).  

 

En organisations totala budget kan brytas ned i delbudgetar efter olika principer beroende på 

ansvarsstrukturen. Indelningen kan t.ex. vara per funktion (försäljningsbudget, 

tillverkningsbudget etc.), produkt, produktgrupp eller geografiskt område. Inom offentlig 

sektor förekommer fortfarande en indelning i driftbudget, som avser periodens löpande 

utgifter och inkomster, och kapitalbudget, som avser investeringsutgifter och deras 

finansiering. Normalt är en budget också indelad i delperioder, t.ex. månader, och följs upp 

genom delperiodrapporter som redovisar verkligt utfall och avvikelse från budgeten.  

Den ansvarige förväntas då vidta korrigerande åtgärder, så att årsbudgeten hålls. 

Budgetuppföljning underlättas om redovisningen i sin struktur är uppbyggd på samma sätt 

som budgeten (Nationalencyklopedin 2006). 

3.3.1 Metoder för uppställande av budget 

• Uppbyggnadsmetoden 

Denna metod innebär att budgeten börjar utarbetas på lägsta nivå i organisationen. Med 

utgångspunkt i den strategiska planen eller verksamhetsplanen upprättas här budgetförslag. 

Förslagen sammanställs för den närmast överliggande nivån och diskuteras mellan berörda 

personer. Efter eventuella justeringar sammanställs budgeten för allt större delar av 

organisationen och diskuteras mellan berörda chefer för att slutligen nå VD och styrelsen där 

den fastställs efter eventuella justeringar (Samuelsson et al. 1996, s. 197).  

• Nedbrytningsmetoden 

Enligt denna metod börjar budgetarbetet med VD. De ekonomiska målen preciseras för VD: s 

närmaste medarbetare, medarbetarna bryter sedan ner målen för sina närmaste medarbetare 

osv. I slutändan har ekonomiska mål preciserats ända ner till den lägsta budgetnivån. Efter 

detta vänder budgetprocessen och följer i stort sett samma mönster som 

uppbyggnadsmetoden. Skillnaden består i att varje nivå i budgetarbetet preciserar budgetmål 

som förväntas bli uppfyllda (Samuelsson et al. 1996, s. 197). 

3.4 Målstyrning 

En av de grundläggande ledningsfilosofierna är vilken grad av styrning som ska tillämpas. 

Idén till målstyrning utvecklades under 1950-talet av Peter Drucker. Drucker framförde att 
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målen både skulle vara finansiella och icke-finansiella, dock har tyngdpunkten kommit att 

ligga på de finansiella målen (Lindvall 2001, s. 149).  

 

Syftet med målstyrning är att minska centralstyrning och detaljreglering och istället införa 

decentraliserad styrning av chefer och arbetsgrupper i företag och förvaltningar, samt att öka 

inflytandet från olika professionella nivåer i organisationen och anpassa verksamheten till 

dess lokala förutsättningar. Detta kan innebära att företagsledning och berörd chef kommer 

överens om det resultat som ska uppnås inom givna resursramar, t.ex. ökad avkastning på eget 

kapital. De uppsatta målen, eller nyckeltalen överförs sedan till enskilda arbetsgrupper som 

får i uppgift att försöka uppfylla dem genom egen planering (Lindvall 2001, s. 149).  

3.4.1 Målstyrningens komponenter 

Målstyrningen som styrform ger stor handlingsfrihet för organisationens medarbetare. 

Organisationsledningen anger de mål som medarbetaren ska uppfylla och denne får frihet att 

välja medlen för att uppnå målen. Med rätt attityd kan organisationen lättare få med sig 

medarbetarna att arbeta med organisationen och inte emot. Detta innebär att 

målformuleringsprocessen sker via en dialog mellan medarbetare och chef. Genom denna 

process formuleras, i samförstånd, konkreta mål för medarbetaren för en viss tidsperiod. 

Målen formuleras även för vissa nyckelområden och uppföljningsproceduren följer upp hur 

de satta målen uppnåtts, t ex varje halvår (Pihlgren & Svensson, 1992, s. 39-40).  

3.4.2 Formulering av mål 

Det är inte lätt att i praktiken formulera de mål som målstyrning kräver. Det är svårt att 

avgöra vad som är ett överordnat mål, vad som är ett mål eller ett medel och vad som är en 

rimlig grad av konkretisering. De huvudsakliga krav som kan ställas på formulerade mål är att 

(Pihlgren & Svensson, 1992, s. 42): 

• Målet ska vara realistiskt. 

• Målet ska innebära en utmaning. 

• Målet ska vara tydligt och otvetydigt. 

• Måluppfyllelsen ska kunna mätas. 

• Det ska framgå när målet ska vara uppnått. 
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Utifrån dessa uppfyllda krav kan mål klassificeras i fyra dimensioner: inriktningsmål, 

effektmål, produktionsmål och resurser. Ett inriktningsmål är allmänt formulerat och anger 

verksamhetens allmänna inriktning. Inriktningsmålet bör vara så enkelt formulerat att alla 

intressenter kan förstå dem och ta ställning till dem. Målet ger en gemensam grundsyn och är 

inte tidsbestämt. Ett exempel på inriktningsmål är ”Vi ska sänka sjukfrånvaron” (Pihlgren & 

Svensson, 1992, s. 43). 

 

Den andra dimensionen effektmål är en slags kvantifiering av inriktningsmålet och en tid sätts 

då målet ska vara uppnått. Effektmål är ungefär som ett resultatmål och ska vara konkret och 

mätbart. Meningen är att målet anger vilka resultat organisationen ska uppnå med effektmålet. 

Ett exempel på effektmål är ”Sjukfrånvaron ska sänkas med 25 % innan år 2008” (Pihlgren & 

Svensson, 1992, s. 44).  

 

Ett produktionsmål anges ofta i form av att ett visst antal tjänster ska utföras under en given 

tidsperiod. Dessa mål är lätta att mäta och kan exempelvis innebära hur många anställda en 

kommun ska ha, hur många som ska få gå på utbildning osv. De flesta mål som finns i 

kommuner idag är av denna karaktär (Pihlgren & Svensson, 1992, s. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett exempel om barnomsorg (Pihlgren & Svensson, 1992, s. 47): 
 
Inriktningsmål: 

• Bra barnomsorg till alla barn. 
Effektmål: 

• Alla barn ska garanteras barnomsorg i den form föräldrarna 
önskar senast år 2009. 

• 90 % av föräldrarna ska vara nöjda med verksamhetens kvalitet. 
Produktionsmål: 

• Nuvarande produktionskapacitet utökas så att efterfrågan kan 
tillgodoses. Detta innebär ytterligare 

o 50 daghemsplatser/år i området. 
o 5 platser i familjedaghem/år i området. 

Resurser: 
• området disponerar brutto 75 000 kronor per utnyttjad 

daghemsplats 2002. Beloppet räknas upp enligt 
konsumentprisindex årligen. 
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Resurser 

3.4.3 Vem formulerar målen? 

Enligt Pihlgren & Svensson (1992, s. 51-52) borde politiker styra genom att på ett tydligare 

sätt ange de mål som ska gälla för olika verksamheter, istället för att styra genom detaljregler. 

De anser även att det kan vara rimligt att tjänstemän engagerar sig i 

målformuleringsprocessen då det finns många olika nivåer och typer av mål. De mål 

politikerna fastställer måste vara väl förankrade i den verklighet de anställda lever i. Det är 

därför viktigt att se till att de mål som formuleras på olika nivåer hänger ihop som en kedja, 

och därför måste alla engageras i arbetet med att beskriva målen för de olika verksamheterna. 

Vidare är det av vikt att se till att det finns en levande dialog mellan de olika nivåerna i 

organisationen (Pihlgren & Svensson, 1992, s. 51-52). 

 

Genom att ställa tillgängliga resurser mot inriktningsmålet kan organisationen bedöma vilka 

effektmål respektive produktionsmål som är realistiska. Det blir en förhandling mellan de som 

ska tilldela resurserna och de som ska utföra arbetet. Det krävs således en dialog mellan 

politikerna (som sätter upp inriktningsmålen och tilldelar resurserna) och förvaltningen (som 

måste precisera vad som utifrån detta kan åstadkommas) (Pihlgren & Svensson, 1992, s. 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Vem formulerar målen? (Pihlgren & Svensson, 1992, s. 53) 

 

Sammanfattningsvis innebär detta (se figur 2) att politikerna anger inriktningsmålen och vilka 

resurser de vill ställa tillförfogande. En dialog finns mellan politiker och förvaltning och där 

preciseras effektmål utifrån inriktningsmål och resurser. De verksamhetsansvariga inom 
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förvaltningen anger vilka produktionsmål som måste uppfyllas för att nå de utlovade 

effekterna (Pihlgren & Svensson, 1992, s. 52-53). 

3.4.4 Mätning och suboptimering  

Mätning av målen ses som en förutsättning för hög effektivitet. Dock ligger den största 

svårigheten i att på ett rättvisande sätt mäta måluppfyllelsen. Mätningen kan innebära 

problem om exempelvis kostnaden blir så hög att den gör mätningen olönsam. Ett annat 

problem med mätning av mål är att den kan få organisationsmedlemmen att bara fokusera på 

sitt område och inte se till organisationen i sin helhet. De viktigaste slutsatserna är likväl att 

införandet av mätsystem får effekter på medarbetarnas beteende. Dessa beteendeförändringar 

leder nödvändigtvis inte till en högre grad av organisatorisk måluppfyllelse och därför måste 

mätsystemet ha hög relevans i förhållande till organisationens mål (Pihlgren & Svensson, 

1992, s. 73-74). 

3.4.5 Kritik mot målstyrning 

Kritikerna menar att det finns en svårighet i att sammanfatta komplicerade verksamheter i ett 

fåtal mål. Om detta görs riskerar andra väsentliga dimensioner än de som mäts att prioriteras 

ned. En strikt målorientering kan även innebära att aktörens möjlighet att påverka utfallet 

minskar. Ytterligare kritik som framförts är den ”nöjdhet” som kan upplevas när ett mål är 

uppnått, eftersom det kan anses vara tillräckligt med detta (Lindvall 2001, s. 149-150). 

3.5 Balanserade styrkort 

Balanserade styrkort är ett annat sätt att styra sin verksamhet. Metoden utvecklades år 1992 

av Robert S. Kaplan och David P. Norton (Kaplan & Norton 1999, s. 7-8). Syftet med det 

balanserade styrkortet är att skapa ett instrument för ledningen att bättre styra företagets 

utveckling. Vidare skapar styrkortet ett underlag för ledningen gentemot de övriga anställda i 

organisationen, exempelvis för att kunna inventera, ställa frågor och aktivt agera mot 

verksamheten. En av grundtankarna med styrkort är att de ska mäta både finansiella och icke-

finansiella mått som tillsammans ska ge en enkel bild av organisationens prestationer inom 

nyckelområden som skapar och bevarar organisationens konkurrenskraft. Styrkorten ska visa 

hur organisationen genom utfallen för ett antal mått speglar verksamhetens situation vid en 

viss tidpunkt inom områden, så kallade perspektiv, som uppfattas som väsentliga för 

organisationen. Genom att följa utvecklingen hos de olika måtten kan företaget få en bild av 

vart de är på väg (Ewing & Samuelsson 1998, s. 108).  
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Det balanserade styrkortet utgår från företagets affärsidé/vision (se figur 3) (Samuelsson et al. 

1996, s. 48). Enligt Ewing & Samuelsson (1998, s. 108) utformas styrkorten genom att 

organisationen väljer vilka och hur många perspektiv som är viktiga för den aktuella 

organisatoriska enheten, det är dessa perspektiv som organisationen ska fokusera på. De 

vanligaste perspektiven är det finansiella perspektivet, kundperspektivet, processperspektivet 

och utvecklings- och lärande perspektivet (kan även kallas medarbetarperspektivet). 

 

Figur 3. Det balanserade styrkortet (Samuelsson et al. 1996, s. 49, ursprungligen efter Kaplan & Norton, 1993). 

 

I det finansiella perspektivet preciseras traditionella mått som t.ex. räntabilitet och tillväxt. 

Kundperspektivet kan innehålla mått så som leveranstider, kvalitet och prisnivå. I 

processperspektivet preciseras mått på kvalitet, produktivitet och kostnader medan 

utvecklings- och lärandeperspektivet tar upp mått på t.ex. innovationer och utbildningsinsatser 

(Samuelsson et al. 1996, s. 49-50). 

 

När organisationen valt perspektiv är nästa process att formulera mått som skall användas 

inom respektive perspektiv. Det gäller för företaget att hitta de kritiska framgångsfaktorerna 

för att organisationen ska kunna förverkliga den övergripande visionen. Rent principiellt 

handlar det om en process för att stegvis precisera ett från början allmänt formulerat begrepp 

eller mål till ett mätbart begrepp (Ewing & Samuelsson 1998, s. 109).  
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Finansiella 
perspektivet

Mål Mått

Kund- 
perspektivet 

Mål Mått 

Process- 
perspektivet

Mål Mått 

Utvecklings-
perspektivet

Mål Mått

Vision & Strategi

Vilka processer ska 
vi vara bäst på? 

Hur ska vi se ut 
gentemot våra ägare? 

Hur uppfattar 
kunden oss? 

Hur kan vi fortsätta att 
förbättra oss i framtiden? 

Olve, Roy & Wetter (1999, s. 174) urskiljer hur måttens egenskaper bör vara: 

• Måtten ska vara tydliga och definierade på samma vis överallt i företaget. 

• De använda måtten ska när de används tillsammans ge en god täckning av de 

egenskaper hos verksamheten som tas upp i strategier och kritiska framgångsfaktorer. 

• Sambanden mellan måtten i de olika perspektiven bör framgå. Styrkortet ska ge en 

bild av hur företaget vill att verkligheten ska ser ut.  

• Måtten ska vara användbara för att sätta mål som de ansvariga finner realistiska. 

• Mätning måste kunna göras på ett smidigt sätt, dessa mätvärden ska sedan kunna 

hanteras i olika system (t.ex. genom företagets intranät). 

 

Beroende på organisationens storlek bryts sedan styrkorten ner på mindre enheter och lägre 

nivåer. Det kan vara ända från bolagstopp ner till individnivå. Detta görs för att 

organisationen på ett påtagligt sätt ska få förståelse för hur visionen och de övergripande 

målen påverkar det dagliga arbetet (Olve, Roy & Wetter 1999, s. 84).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Balanced Scorecard (Olve, Roy & Wetter 1999, s. 22, ursprungligen efter Kaplan & Norton, 1992). 
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Nästkommande steg i processen är att formulera mål för varje mått (se figur 4). En 

organisation behöver både kortsiktiga och långsiktiga mål för att kunna stämma av och anta 

nödvändiga åtgärder löpande under året. Målen som formuleras ska ligga i linje med den 

övergripande visionen och strategin så att inte någon motverkande effekt uppstår sinsemellan. 

En viktig aspekt är att skapa en ansvarsprocess kring både målsättandet och 

mätningen/uppföljningen av utfallen. Organisationen bör bestämma på vilket sätt och i vilken 

enhet, samt med vilken frekvens och av vem det ska utföras (Olve, Roy & Wetter 1999, s. 

89).  

3.5.1 Styrkort i offentlig verksamhet 

Organisationer som har ett längre tidsperspektiv och där nyttan inte omedelbart går att avläsa i 

finansiella mått, är de verksamheter som har mest att vinna på ett införande av balanserade 

styrkort som styrmedel. Denna modell lämpar sig mycket bra för verksamheter som inte har 

vinst som huvudsyfte, vilket framförallt gäller i offentlig verksamhet (Olve, Roy & Wetter 

1999, s. 265-270). På en övergripande nivå kan följande perspektiv lämpligen väljas (Ericsson 

& Gripne 2004, s. 32-33): 

 

Ekonomi- 

perspektivet 

Det är viktigt att ha balans i ekonomin samt att det finns en ekonomisk 

tillväxt i kommunen. 

Medborgar- 

perspektivet 

Medborgarna är intressenter i hur kommunens näringsliv utvecklas och hur 

kommunen främjar detta. Intresse finns även för att den kommunala 

verksamheten bedrivs effektivt även i den del där den enskilde 

medborgaren inte själv är kund. 

Kund- 

perspektivet 

Kunderna (väljarna) är viktiga att ha med i den balanserade bilden på 

totalnivå. Styrkorten ger här en total bild av kundnöjdheten.  

Medarbetar- 

perspektivet 

Medarbetarna har en helt avgörande roll för hur verksamheten bedrivs. Här 

är kostnaden för personalen helt dominerande.  

Utvecklings-

perspektivet 

Omvärldens snabba förändringstakt gör att en allt större del av den 

kommunala verksamheten utsätts för konkurrens. Utvecklingsinsatserna bör 

därför sättas i fokus och det gäller att ha kunskap om hur stor del av de 

totala kostnaderna som avsätts till utveckling. 
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Det finns idag ett antal kommuner i Sverige som använder sig av olika slags styrkortsmetoder, 

t.ex. driver ett antal sydsvenska kommuner ett projekt där de mått som används är 

väldefinierade och utformade som styckkostnader. Vidare delas måtten upp så att de lämpar 

sig för olika nivåer inom organisationen så som kommunalledning, nämnd/förvaltning och 

verksamhet. Olve, Roy och Wetter (1999, s. 265-270) finner alla försök med styrkort 

intressanta men menar att det viktigaste är att måtten bör inrikta verksamheten på visionen 

snarare än att försöka täcka allt.  

3.5.2 Uppföljning av styrkort 

Tonvikten vid uppföljning av styrkort måste ligga på de mål och styrtal som tagits fram i 

planeringsprocessen. Därför måste de aktiviteter som genomförts under året för att följa upp 

verksamheten anpassas efter innehållet i styrkortet. För att kunna följa upp styrkorten krävs 

någon form av mätning. Vissa styrkort kan mätas på ett enkelt sätt medan andra kräver att nya 

aktiviteter tas fram för att de ska kunna mätas (Ericsson & Gripne 2004, s. 46).  

 

Genom att anpassa delårsrapporter och årsredovisningar efter styrkorten tydliggörs att det inte 

bara är det ekonomiska resultatet som är viktigt. För en framgångsrik organisation krävs även 

bra resultat inom övriga perspektiv. Detta är den grundläggande idén med balanserade 

styrkort – att styra i flera dimensioner (Ericsson & Gripne 2004, s. 46). 

3.5.3 Fördelar och nackdelar med styrkort 

En viktig fördel med det balanserade styrkortet är att det ger en helhetsbild över 

verksamheten. Detta genom att ett dokument samlar in flera perspektiv inriktade på ett antal 

viktiga styrtal. Det balanserade styrkortet fokuserar i och med detta på de viktiga 

framgångsfaktorerna både för nuvarande och framtida verksamhet (Ericsson & Gripne 2004, 

s. 17). En annan fördel är att risken för informationsöverflöd minimeras då valen av 

perspektiv begränsar de antal mått som väljs. Ledningen tvingas på detta sätt att fokusera på 

ett fåtal viktiga mått som ska leda organisationen mot framgång (Kaplan & Norton 1999, s. 

12-22). Ytterligare en fördel ligger i personalens delaktighet. Att de anställda själva är med 

och formulerar mål leder till ett större engagemang i det dagliga arbetet och att det finns en 

större möjlighet att målen verkligen infrias. Organisationens samlade kompetens utnyttjas på 

detta sätt till fullt ut (Olve, Roy & Wetter 1999, s. 55-58). 
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De nackdelar som nämns i samband med balanserade styrkort har bl.a. att göra med visionen. 

Visionen ligger som grund för de beslut och handlingar som ska tas men inom många 

organisationer har de anställda dålig kännedom om denna. I många fall kan det t.o.m. saknas 

en fastställd vision eller affärsidé. Personer som arbetar med balanserade styrkort har också 

ofta andra arbetsuppgifter att ta hänsyn till. Tiden som avsetts till utvecklingsarbetet kan 

ibland vara starkt begränsat vilket gör att arbetet med balanserade styrkort inte får högsta 

prioritet (Ericsson & Gripne 2004, s. 15-16). En annan nackdel som är i motsatts mot vad 

Kaplan & Norton hävdar är att det balanserade styrkortet innehåller ett för stort antal olika 

mått. Den stora andelen olika mått resulterar i ett informationsöverflöde vilket kan leda till att 

organisationens prestationer försämras. Kritikerna menar även att prestationsmåtten enbart 

bör vara finansiella, detta för att organisationen på ett lättare sätt ska kunna uppnå de primära 

målen (Ittner & Larcker 1998, 205-239).  

3.6 Nyckeltal 

Nyckeltal är ett sammanfattande index över förhållanden. Dessa förhållanden kan vara 

verkliga eller overkliga, sanna eller osanna. Nyckeltalen kan delas in i två grupper, finansiella 

och icke-finansiella nyckeltal. Finansiella nyckeltal karakteriseras av att informationen enbart 

tas från ekonomisystem. Personalnyckeltal skildras av att någon av siffrorna rör 

personalstrukturen, kompetensförhöjningen eller personalrelationer. Verksamhetsnyckeltal 

skildrar både den inre och den yttre effektiviteten. Inre effektivitet indikerar att organisationen 

gör saker på rätt sätt medan den yttre effektiviteten talar om att de gör rätt saker. 

Marknadsnyckeltal karakteriseras av att åtminstone en del av definitionen rör externa 

intressenter. Vilka nyckeltal en organisation väljer att använda beror på vad de är intresserade 

av att få veta. Denna kvot visar vad som påverkar nyckeltalet (Catasús et al. 2001, s. 2, 115): 

 
Exempel på intresse kan vara ”antal sjukdagar” och den viktiga jämförelsebasen kan vara ”per 

anställd”, vilket då skulle ge nyckeltalet: ”antal sjukdagar per anställd”. 

Enligt Catasús et al. (2001, s. 19-29) kan nyckeltal delas upp inom fyra användningsområden: 

• Kontroll  

Dessa nyckeltal varnar om ett fenomen över- eller understiger en viss gräns eller intervall. En 

annan egenskap är att den förutsätter att det finns en norm att jämföra med, dvs. vad som är 

Nyckeltal = intresse / viktig jämförelsebas 
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bra eller dåligt, godtagbart eller ej. Nyckeltalet talar dock inte om vad som bör göras vid 

avvikelser, lärandet är med andra ord begränsat. 

• Lärande  

Genom att ställa två kontrollnyckeltal mot varandra ges en möjlighet att dra lärdom av 

organisationen och de fenomen som uppstår där. Det lärande nyckeltalet letar efter samband, 

åtgärder och effekter av åtgärderna. 

• Mobilisering  

Dessa nyckeltal ska mobilisera till handling, tala till våra känslor så att resurser frigörs i 

organisationen och därmed ska en gemensam fokusering uppnås. Exempel kan vara full 

sysselsättning och kortare väntetid i vårdköer. 

• Belöning  

Det kan lätt bli konflikter kring nyckeltal som utgör grund för belöningar eller bonus. Därför 

bör dessa nyckeltal vara verifierbara och svåra att manipulera. Ett mindre relevant nyckeltal 

ska inte väljas bara för att data är enklare att verifiera och det ska inte vara möjligt att 

manipulera nyckeltalet genom olika sätt att mäta. 

3.7 Benchmarking 
Benchmarking har under de senaste åren blivit en omskriven och i praktiken ofta använd 

metod för verksamhetsförbättringar. Det finns tidiga beskrivningar om hur japanska företag 

arbetade med något som i grunden överensstämmer med idéerna bakom benchmarking, i väst 

uppmärksammades inte metodiken förrän i slutet av 1980-talet. ”Dantotsu” (japanskt 

begrepp) eller ”den bästa av de bästa” som översättningen lyder innebär att företag ständigt 

ska söka efter nya idéer till metoder, principer och processer. Därefter ska företaget direkt ta 

efter dem eller anpassa dem efter sin situation. Begreppet drevs av japanernas strävan efter att 

bygga upp en effektiv industri. ”Shukko” är ett annat japanskt begrepp som betyder 

arbetsrotation mellan olika företag. Genom att låta de anställda rotera mellan företag lär de sig 

och får idéer om hur den egna verksamheten kan förbättras. Filosofin menar att det alltid är 

något företag som är mer effektivt än de andra (Ax, Johansson & Kullvén 2005, s. 653). 

Benchmarking är med andra ord en process som innebär att företag lär av varandra för att 

förbättra den egna verksamheten (Peters 1995, s. 21-22).  

 

Camp (1993, s. 13) menar att benchmarking är en aktivitetsfrämjande process för att förändra 

verksamheter på ett strukturerat sätt så att överlägsna prestationer skapas. Den stora fördelen 
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med benchmarking är att avdelningarna tvingas undersöka de bästa externa arbetsmetoderna 

och införa dessa i sina verksamheter. Detta skapar lönsamma företag med högt 

kapacitetsutnyttjande som tillgodoser kundernas behov och ger ett konkurrensförsprång.  

 

Fem viktiga fördelar med benchmarking (Camp 1993, s. 34): 

1. Slutkundens krav tillgodoses bättre. 

2. Mål fastställs på grundval av en samstämd uppfattning om omvärlden. 

3. Verkliga mått på produktiviteten erhålls. 

4. Konkurrenskraft åstadkoms. 

5. Medvetenhet om sökandet efter de bästa arbetsmetoderna uppnås. 

3.7.1 Intern benchmarking 

Intern benchmarking har börjat användas som en mekanism för att mäta prestationerna hos de 

egna interna funktionerna och de egna operativa enheterna utan att referera till mått som 

förekommer utanför företaget (Peters 1995, s. 27). Enheterna kan vara dotterbolag, divisioner, 

arbetsställen, funktioner och avdelningar. Benchmarking kan då skapas av att likartade slags 

arbeten ställs i relation mellan olika enheter (Ax, Johansson & Kullvén 2005, s. 656). Detta 

leder till en bättre tillgång till information och hjälper de lågpresterande enheterna att inrikta 

sig på de metoder som tillämpas av de enheter som har en högre prestation (Peters 1995, s. 

27-28). Intern benchmarking har blivit ett viktigt instrument för kunskapsöverföring inom 

verksamheter och för organisatorisk förändring i och med att det är personal från olika enheter 

inom organisationen som deltar (Nationalencyklopedin 2006). 

3.7.2 Extern benchmarking 

I de flesta branscher finns det möjlighet till benchmarking inom branschen utan att 

konkurrenssituationen behöver bli besvärande (Karlöf 1997, s. 39). Det vanligaste är dock att 

företag utför benchmarking mot de direkta konkurrenterna eftersom de förhoppningsvis 

uppfyller de jämförbarhetskrav som ställs. Företaget bör dock lägga omsorg på att förstå att 

konkurrentens verksamhet inte är helt jämförbar. Exempelvis är storleken på det jämförande 

företaget något som bör tas i beaktande. Ett annat problem kan vara att få fram önskad 

information från konkurrenten, eftersom det skulle innebära att konkurrenten mister en del av 

sin konkurrenskraft om han delar med sig av för mycket information (Camp 1993, s. 62). 

Detta slag av benchmarking anses vara mer effektiv än den interna eftersom metoden kan ge 
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1. Identifiera 2. Analysera 

3. Planera 

4. Genomföra 
och utvärdera

uppslag till införande och förändring av arbete som inte annars kommit i beaktelse inom 

företaget men som kan vara till fördel (Ax, Johansson & Kullvén 2005, s. 657). 

 

Det som ger bäst resultat vid extern benchmarking är att välja rätt metod och rätt teknik. 

Inriktningen bör vara så att båda parter förstår att utredningarna inriktas på de bästa 

arbetsmetoderna. Det som främst skapat intresse för denna typ av kontakter är att 

organisationer på ett strukturerat sätt kan jämföra metoder, principer och processer. Skälet till 

framgången är att de andra parterna också är intresserade av att förstå vilka de bästa 

arbetsmetoderna är för att göra deras verksamhet framgångsrik (Camp 1993, s. 63).  

3.7.3 Benchmarkingprocessen i fyra steg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. De fyra stegen i benchmarkingprocessen (Peters 1995, s. 24). 

 

Det första steget i benchmarkingprocessen handlar om identifikation. Benchmarking är en 

kontinuerlig process som måste identifieras och byggas in i företagskulturen och 

ledningsprocessen. Den kan inte och får inte bli någon slags till/från-övning (Peters 1995, s. 

23). I steg två analyserar företaget vilka områden det är som behöver förbättras. Det naturliga 

är att börja med den del av verksamheten som företaget vet behöver effektiviseras (Karlöf 

1997, s. 89). Analysfasen ska ge en klar bild av aktuella processprinciper samt visa 

arbetsmetoderna hos benchmarkingpartnern (Camp 1993, s. 28). I planeringsstadiet gäller det 

för företaget att definiera och ange ”bäst demonstrerad praktik” för funktioner eller processer, 

både inom och utanför företagets egen bransch. Detta leder förhoppningsvis till att 
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konkurrensläget förbättras och stimulerar till en radikal förnyelse. Det sista steget handlar om 

att genomföra och utvärdera. Detta måste leda fram till en mycket bestämd handling. 

Benchmarking syftar till att genomföra (inte bara att samla in data) och kräver därmed en 

fortlöpande rapportering (Peters 1995, s. 23). 

3.8 Teoretisk referensram 

Författarna utgår från både formella och informella styrmedel för att se hur dessa påverkar de 

berörda organisationernas verksamhetsstyrning. Som formellt styrmedel behandlas budgeten 

eftersom kommuner enligt kommunallagen måste upprätta en sådan.  

De ingående variablerna i den informella styrningen är: 

• Organisationsstruktur  

• Målstyrning 

• Balanserade styrkort 

• Nyckeltal 

• Benchmarking 

Dessa teorier är relevanta för uppsatsen eftersom de kan härleda hur en verksamhet ska agera 

för att verksamhetsstyrningen ska betraktas som optimal. Författarna utgår från att de formella 

och de informella variablerna påverkar varandra och detta kan belysas i nedanstående bild: 

 

 

                                                                  Figur 6. Teoretisk referensram. 

Verksamhetsstyrning

Budget 

Organisationsstruktur

Målstyrning

Balanserade styrkort

Benchmarking 

Nyckeltal 
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4 Empiri 
I följande kapitel redogörs för hur kommunallagen påverkar en kommun 

organisationsmässigt och ekonomiskt. Sedan beskrivs Gnesta, Nykvarns och Salems kommuns 

verksamhetsstyrning.  

4.1 Kommunallagen 

4.1.1 Politik och organisation 

Kommuners ansvar och åtagande regleras bl.a. i kommunallagen och viss speciallagsstiftning, 

vilken har sitt ursprung från 1992. Enligt kommunallagen ska kommunmedborgarna vart 

fjärde år välja politiker till det högsta beslutande organet i kommunen: kommunfullmäktige. 

Alla kommuner måste även ha en kommunstyrelse, en krisledningsnämnd, valnämnd och en 

överförmyndare (Finansdepartementet 2005-01-10). 

4.1.1.1 Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fattar alla viktiga beslut som rör kommunen och några av de viktigaste 

uppgifterna är att välja ledamöter till kommunstyrelsen och övriga nämnder, besluta om 

skattesats och budget, fatta beslut om de kommunala verksamheterna och kontrollera den 

kommunala verksamheten genom att ta ställning till årsredovisningen och revisorernas 

berättelse. Kommunfullmäktige kan överlåta beslutsrätten till kommunstyrelsen eller övriga 

nämnder (Finansdepartementet 2005-01-10). 

4.1.1.2 Kommunstyrelsen och nämnder 

Kommunstyrelsen har en ledande och samordnande roll i kommunen, ungefär som en 

regering. Kommunstyrelsen ansvarar bl.a. för att förbereda kommunfullmäktiges ärenden och 

att ta fram förslag till budget. Den ska även hålla uppsikt över nämndernas verksamheter, 

vilket inte medför att den får påverka nämndernas beslut. Nämnder kan skapas för att hjälpa 

kommunstyrelsen att verkställa beslut. I praktiken är det tjänstemän som sköter själva 

genomförandet av kommunens verksamheter, men politikerna har alltid det yttersta ansvaret. 

Nämnderna sköter också beredningen av ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige. 

Dock har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att ärendena är ordentligt beredda 

innan det går till kommunfullmäktige för beslut (Finansdepartementet 2005-01-10). 
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4.1.2 Förvaltningsorganisation 

En kommun består av två delar, dels en politisk organisation som det redogjorts för i stycket 

innan samt en förvaltningsorganisation. Under varje politisk nämnd finns en förvaltning som 

verkställer politikernas beslut. I de olika förvaltningarna arbetar anställda (tjänstemän) i 

kommunen för att planera och genomföra det som politikerna fattat beslut om (Gnesta 

kommuns förvaltningar 2006). 

4.1.3 Redovisning 

Enligt lagen om kommunal redovisning (1997:614) är kommuner skyldiga att varje år 

upprätta en årsredovisning (årsbokslut) och delårsrapport (delårsbokslut), båda måste beslutas 

av kommunfullmäktige. Sedan år 2000 gäller lagen om balanskravet som innebär att 

kommunens budget ska upprättas så att intäkterna är större än kostnaderna1. Skulle utfallet 

visa ett underskott måste kommunen ta igen det under de tre kommande åren 

(Finansdepartementet 2005-01-10). 

4.1.4 God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter 

från och med räkenskapsåret 2005. Det handlar i princip om att löpande intäkter bör täcka de 

löpande kostnaderna. I god ekonomisk hushållning ingår också att verksamheten ska utövas 

på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt (Finansdepartementet 

2005-01-10). Planen ska innehålla finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. Vidare ska verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomi (Lagstiftning om god ekonomisk hushållning 2006). 

 

Kommunerna avgör själva definitionen av vad god ekonomisk hushållning är och bestämmer 

själva val av mål och nivå utifrån egna förhållanden. Vidare bestämmer kommunen vilka 

verksamheter som ska omfattas. Uppföljning av målen ska göras i förvaltningsberättelsen, i 

årsredovisningen och i den obligatoriska delårsrapporten. I uppföljningen ska kommunen 

lyfta fram faktorer som förklarar eventuella avvikelser från målen och ange en plan för att nå 

målen (Lagstiftning om god ekonomisk hushållning 2006). 

                                                
1 Från 2005 finns möjlighet att fastställa en budget som inte är i balans om det föreligger synnerliga skäl (SFS 
1997:614). 
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4.2 Gnesta kommun 

4.2.1 Organisation 

Gnesta kommun har 10 000 invånare och blev egen kommun år 1992 då Nyköpings kommun 

delades. I den politiskt folkvalda organisationen är det beslutande organet 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är det verkställande organet i kommunen. Vidare 

finns det nämnder som hjälper kommunstyrelsen att verkställa kommunfullmäktiges beslut (se 

organisationsschema, bilaga 1) 2. 

4.2.2 Budgetprocessen 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunens budgetramar. I februari beslutas de 

budgetramar som ska gälla för tre år framåt. Kommunfullmäktige portionerar sedan ut fiktiva 

summor med pengar till alla nämnder. Med dessa fiktiva summor med pengar medföljer även 

de kommunövergripande styrkorten. Dessa styrkort ska nämnderna ta till sig och ha med när 

de ser på sina egna styrkort och fördelar pengarna i verksamheten. Vidare får varje 

verksamhet inom nämnderna en summa pengar och ett styrkort. Nämnderna har sedan två 

månader på sig att komma tillbaka med en konsekvensbeskrivning till kommunfullmäktige 

där de talar om vad effekterna av denna summa med pengar blir för verksamheten. Sedan 

sammanställer politiker och tjänstemän dessa rapporter och diskuterar dessa 

konsekvensbeskrivningar, slutligen bestäms hur mycket pengar respektive nämnd ska få. 

Denna process tar sex månader. Nästa steg är sedan att i oktober/november fördela resurserna 

på en lägre nivå i verksamheten. Den totala processen med budgeten tar nästan ett år3.  

4.2.3 Balanserade styrkort 

I slutet av år 2002 beslutade kommunfullmäktige att införa balanserad styrning som 

styrsystem i den kommunala verksamheten. Gnesta kommun styrs därmed dels utifrån sin 

vision: 

”Gnesta – din kommun med närhet, möjlighet och ett rikt liv i samspel med naturen. 

På rätt spår med människan i centrum” 

 

och dels utifrån översiktsplanens långsiktiga mål, kommunfullmäktiges framgångsfaktorer 

och mål samt övergripande styrkort (se figur 7). Kommunens framgångsfaktorer år 2005 var 
                                                
2 Intervju med Magnus Pettersson, ekonomichef Gnesta kommun, 2006-10-10. 
3 Intervju med Magnus Pettersson, ekonomichef Gnesta kommun, 2006-10-10. 
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bra uppväxtvillkor, kommunikationer, varierad natur, värdig äldrevård och Gnestas identitet 

(Gnesta kommuns årsredovisning 2005). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 7. Gnesta kommuns bild av balanserade styrkort (Gnesta kommuns årsredovisning 2005). 

 

Målstyrningsmodellen innebär att kommunen nyttjar de tillgängliga styrhjälpmedel som de 

redan har, men kompletterar dessa så att de för varje enhet kan få grepp om: ekonomi, 

prestation och kvalitet ur de fyra perspektiven (Gnesta kommuns årsredovisning 2005):  

• ekonomi/finans  

• verksamhet/process  

• mänskliga resurser 

• medborgare/brukare  

 

Styrkorten är applicerade på tre olika nivåer. Dels är det kommunövergripande styrkort som 

beslutas av kommunstyrelsen, dels är det styrkort på nämndnivå och styrkort på 

verksamhetsnivå. Kommunen använder inte styrkort på individnivå, men det ses som nästa 

steg i utvecklingen av balanserade styrkort. I det dagliga arbetet ska både tjänstemän och 

politiker arbeta utefter de målen (styrkort) som upprättats. Tjänstemännen ska i sitt arbete hela 

tiden tänka på att utföra sitt arbete i enlighet med verksamhetens uppsatta mål och politiker 

ska vid budgetmöten och nämndmöten tänka på att fatta beslut enligt de mål och styrkort som 

nämnden satt upp4. 

                                                
4 Intervju med Magnus Pettersson, ekonomichef Gnesta kommun, 2006-10-10. 
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4.2.3.1 Övergripande styrkort och hur de mäts  

Det är kommunstyrelsens uppgift att fastställa de övergripande styrkorten, dessa styrkort 

tydliggör de viktigaste målområdena för kommunen som helhet. Kommunen har nio olika 

kommunövergripande styrkort för år 2005 och de presenteras i årsredovisningen utan någon 

inbördes rangordning. Tre exempel på kommunövergripande styrkort är (se även bilaga 2): 

• Ha en ekonomi i balans. 

• Sänkt sjukfrånvaro med 25 %. 

• 500 fler Gnestabor år 2008.  

 

Styrkortet (målet) ”Ekonomi i balans” behandlas utifrån de fyra tidigare nämnda perspektiven 

enligt nedan (Gnesta kommuns årsredovisning 2005): 

• Ekonomi: mäts mot balanskravet och mot överskottsmålet. 

• Brukare: mäts mot kvaliteten i verksamheten. 

• Process: kommunen har effektivitetsprojekt och effektivitetsmätning samt årliga 

jämförelser via benchmarkingprojektet ”Sextetten” och räkenskapssammandrag. 

• Mänskliga resurser: medarbetarenkät som mäter andel nöjda medarbetare. 

4.2.3.2 Nämnderna och verksamheternas styrkort 

Nämnderna tar till sig de övergripande styrkorten och bryter ner dem i egna styrkort och mått 

anpassat till sin egen verksamhet. Det övergripande styrkortet måste avspeglas i nämndens 

styrkort och sedan vidare ner på styrkortet för verksamhetsområdet. Även verksamheterna tar 

alltså till sig nämndernas styrkort och skapar utifrån dem egna styrkort och mått. De operativa 

målen och styrtalen är en del i utformningen av verksamhetsområdets styrkort. Här anges vad 

som skall uträttas, vad det får kosta och vilken kvalitet som skall uppnås. Detta kan 

exemplifieras genom ett av kultur- och tekniknämndes styrkort: ”att erbjuda bibliotekstjänster 

till boende och besökare i Gnesta kommun” (se bilaga 3). Det målet behandlas utifrån de fyra 

perspektiven på detta sätt (Gnesta kommuns årsredovisning 2005): 

• Ekonomi: budget ska hållas och den ska kontrolleras varje månad. 

• Brukare: en brukarenkät som mäter service, öppettider och urval. 

• Process: nya idéer dokumenteras. 

• Mänskliga resurser: fortgående kompetensutveckling med kursdeltagande, läsecirklar, 

minskad sjukfrånvaro, ökad trivsel, delaktighet och engagemang.  

 



31 

Implementeringen av styrkort har inte fungerat problemfritt i alla nämnder och enheter. Idag 

använder sig inte alla nämnder eller enheter av styrkort, men processen går vidare och målet 

är att alla ska använda sig av styrkort inom en snar framtid5. 

4.2.3.3 Uppföljning av styrkort 

Den ekonomiska uppföljningen följer kommunens tidsplan för budgetuppföljning. I bokslutet 

analyseras och utvärderas det ekonomiska resultatet. Denna utvärdering måste beaktas när 

kommunen arbetar med kommande budgetar. Kvalitetsfaktorer följs upp och utvärderas en 

gång per år och redovisas i samband med bokslutet. År 2005 var första året som kommunen 

följde upp både övergripande styrkort, nämndernas styrkort och två enheters styrkort. Inför 

budget åren 2007-2009 genomförs arbetet med att formulera styrkort för samtliga enheter med 

tillhörande process (Gnesta kommuns årsredovisning 2005). 

4.2.3.4 Uppnådda styrkort 

Varje år utvärderas styrkorten utifrån hur kommunstyrelsen och varje nämnd arbetat med 

målen och om de uppfyllts. Om en jämförelse görs med styrkorten från tidigare exempel så 

ser exempelvis kommunstyrelsen och kultur- och tekniknämndens måluppfyllelse (målet 

”ekonomi i balans”) ut på följande sätt (Gnesta kommuns årsredovisning 2005) (se även 

bilaga 4): 

• Kommunstyrelsen: har klarat balanskravet och överskottsmålet, dvs. att ett överskott 

om 2 % av skatter och statsbidrag ska vara 7473 tkr. Resultatet för år 2005 var 7707 

tkr. 

• Kultur- och tekniknämnden: den avgiftsfinansierade verksamheten (renhållning, vatten 

m.m.) har inte uppnått sina intäktskrav. Underskott hos gatuenhetens budget. 

4.2.4 Nyckeltal 

4.2.4.1 Nyckeltal för verksamheten 

Kommunen ska enligt kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning och när detta mål är 

uppnått behövs inte mer pengar i ”kassan”, utan det handlar då om att leva upp till de 

verksamhetsmål som sätts, dels av kommunen själv, dels av lagar och förordningar (Gnesta 

kommuns årsredovisning 2005). 

 

                                                
5 Intervju med Magnus Pettersson, ekonomichef Gnesta kommun, 2006-10-16. 
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Gnesta kommun använder en modell för att följa upp och utvärdera verksamheterna utifrån 

fem perspektiv (Gnesta kommuns årsredovisning 2005): 

• Måluppfyllelse: hur nämnderna har lyckats uppfylla de fastställda målen. 

• Medarbetare: här redovisas årsarbetare, sjukfrånvaro m.m. 

• Volymer: här belyses prestationer eller volymer som verksamheten haft. 

• Ekonomisk analys: här redovisas de största avvikelserna gentemot budget för varje 

verksamhetsområde. 

• Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv: här diskuteras viktiga händelser som 

kommunen vet kommer att ske. 

4.2.4.2 Finansiella nyckeltal 

Utifrån fyra perspektiv analyseras Gnesta kommuns ekonomi. Genom nedan beskrivna 

nyckeltal belyses de fyra perspektiven: resultat-kapacitet och risk-kontroll (Gnesta kommuns 

årsredovisning 2005): 

• Det finansiella resultatet: här kartläggs årets resultat och orsaker. Obalans mellan 

intäkter och kostnader är en varningssignal.  

o Nyckeltal: årets resultat, intäkter och kostnader/procentuell förändring och 

nettokostnadsandel. 

• Kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap: här redogörs för vilken långsiktig 

finansiell motståndskraft kommunen har. 

o Nyckeltal: soliditet, skuldsättningsgrad och kommunens intäkter år 2005. 

• Riskförhållande: hur är kommunen exponerat rent finansiellt. En god ekonomisk 

hushållning innebär att hushålla med sina resurser kort- och långsiktigt. Här redogörs 

även för pensionsskuld och borgensåtaganden. 

o Nyckeltal: likviditetsmått, finansiella nettotillgångar, ränte- och valutarisk, 

borgensåtaganden och pensionsskuld. 

• Kontroll: kommunen ska följa upp budget. Kontroll och risk hänger samman med hur 

kommunen hanterar problem situationer. 

o Nyckeltal: budgetföljsamhet och prognososäkerhet. 
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4.3 Nykvarns kommun 

4.3.1 Organisation 

Nykvarns kommun med 8500 invånare är en relativt ung kommun som bröt sig ur Södertälje 

kommun år 1999. Kommunen består bl.a. av kommunfullmäktige med 31 ledamöter 

(politiker) samt ett beredningsutskott kopplat till kommunfullmäktige (Nykvarns kommuns 

organisationsschema, se bilaga 5). Avsikten med beredningsutskottet är att ledamöterna i 

kommunfullmäktige ska engagera sig och vara ett bollplank för kommuninvånarna. Men 

beredningsutskottet har inte riktigt hittat formerna för hur de ska arbeta och utskottet har blivit 

lite nedtonat6. 

4.3.1.1 Nämnder  

Det finns egentligen inga riktiga nämnder i Nykvarns kommun förutom kommunstyrelsen 

som har huvudansvaret för att verkställa besluten. Kommunstyrelsen behandlar i princip alla 

frågor som ska beslutas och verkställas, samt fungerar den som en nämnd för alla 

verksamheter. Under kommunstyrelsen finns två mindre verkställande nämnder, en social 

myndighetsnämnd och en teknisk myndighetsnämnd. Dessa två nämnder fungerar som utskott 

som behandlar lagstadgade ärenden så som exempelvis ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och 

bygglov. I och med att den politiska organisationen är så liten, delegeras många frågor till 

tjänstemännen 7.  

 

Enligt Anders Sloma skulle antagligen verksamhetsansvariga vilja ha en uppdelning med fler 

nämnder, för att även hinna med att diskutera de ”mjuka frågorna” (t.ex. hur personalen mår). 

Idag blir det mer fysiska och tekniska frågor som det samtalas om (t.ex. ska vi bygga en ny 

skola?). Dock har kommunen som mål att utöka de två mindre nämndernas 

verksamhetsområden, makten skulle till viss del flyttas ut till nämnderna och de skulle 

eventuellt få bereda ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen. Eventuellt kommer även 

ett pedagogiskt utskott att skapas under kommunstyrelsen, det utskottet ska förbereda frågor, 

exempelvis inom skola och barnomsorg, innan beslut fattas i kommunfullmäktige8. 

                                                
6 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
7 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
8 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 



34 

4.3.2 Budgetprocessen 

I Nykvarns kommun sätts budgetramar för tre år framåt i tiden och under våren (mars/april) 

tas underlag fram för nästkommande års budget. Kommunen tittar på vilka volymförändringar 

(fler barn osv.) som kommer att ske och utefter dem planeras investeringsbehovet. Under 

hösten justeras de preliminära budgetramarna utifrån nya och ändrade förutsättningar (nya 

skatteprognoser och höstproposition) som kan påverka kommunen. Efter dessa justeringar 

beslutar kommunen om den slutliga budgeten och eventuellt ny kommunalskattesats i 

november9. Det är meningen att budgetprocessen ska gå till på detta sätt men Anders Sloma 

menar att under hösten görs i princip hela budgetprocessen om igen. Kommunen arbetar i 

princip med budget hela året, vilket inte är meningen. Under år 2007 ska kommunen styra upp 

så att beslut verkligen tas om budgeten i juni och att smärre tekniska justeringar görs under 

hösten för att sedan besluta om den definitiva budgeten. 

 

I oktober görs en detaljbudget för alla verksamheter som kommunstyrelsen sedan beslutar om 

i december. I detaljbudgeten fördelas pengarna ner på enhetsnivå, det finns 39 stycken enheter 

i kommunen och en enhet kan vara exempelvis en förskola. I detaljbudgeten fördelas 

pengarna ner på lägre nivåer, t.ex. personal- och lokalkostnadsnivå10. 

4.3.3 Inriktningsmål och effektmål 

Nykvarns kommun använder sig av målstyrning genom inriktningsmål och effektmål. 

Politikerna fastställer inriktningsmål på alla nivåer inom verksamheten och effektmål 

diskuteras fram genom en dialog mellan politiker och tjänstemän. Enligt kommunens 

delårsrapport år 2006 ska verksamheternas inriktningsmål och effektmål liksom deras 

budgetram vara styrande. Det innebär att målen ska finnas med på de olika arbetsplatserna, 

stämmas av och följas upp. Alla enheter ska klara av att hålla sin nettobudgetram samtidigt 

som målen uppfylls11. Anders Sloma menar att alla nivåer och enheter i kommunen ska 

utarbeta egna mål. Tanken är sedan att när verksamheterna gör sina verksamhetsplaner ska 

effektmålen brytas ned till produktionsmål som visar hur respektive enhet ska arbeta.  

 

I arbetet med målen lämnar tjänstemännen under våren förslag på mål och politikerna går 

igenom målen. Kommunen har tre budgetprodukter: preliminär budget i juni, slutlig budget i 

                                                
9 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
10 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
11 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
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november och detaljbudget i december. Det är detaljbudgeten i december som används av 

verksamheterna. I detaljbudgeten redovisar enheterna en verksamhetsplan om hur de har tänkt 

sig bryta ned målen och hur de har tänkt förverkliga de övergripande målen12. 

 

Övergripande inriktnings- och effektmål (Nykvarns kommuns budget 2006): 

Mål ekonomi - kommunfullmäktige  

• Kommunen ska under nuvarande mandatperiod ha en ekonomi i balans. 

(inriktningsmål) 

o Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och generella statsbidrag. 

o Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag ska minska 

jämfört med 2002 års bokslut (effektmål). 

Mål ekonomi - kommunstyrelsen 

• Samtliga enheter ska klara att hålla sin nettobudgetram. 

o Fler enheter än föregående år ska redovisa nettokostnader som är i nivå med 

budget. 

• Verksamheternas samlade nettokostnader får inte överstiga den samlade 

nettokostnadsbudgeten. 

o Verksamheternas totala nettokostnader ska vara i nivå med budget. 

Mål personal - kommunfullmäktige 

• Minska sjukfrånvaron. 

o Långtidsfrånvaron ska minska med minst 10 %. 

o Korttidsfrånvaron ska minska med minst 10 %. 

o Frisknärvaron ska öka med minst 10 %. 

Mål personal - kommunstyrelsen 

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska förbättras. 

o Samtliga enheter ska senast den 1 april 2007 ha lämnat in godkända 

handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet. 

• Kommunens chefer ska utvecklas i enlighet med chefspolicyn. 

o Minst 75 % av personalen ska uppleva att de har meningsfulla 

utvecklingssamtal med sin chef. 

o Cheferna ska i större utsträckning än tidigare uppnå de mål som anges i 

chefspolicyn. 

                                                
12 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
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Enligt Nykvarns kommuns uppföljnings- och utvärderingsplan 2004-2006 har inte alla 

enheter uppsatta mål. Den pedagogiska verksamheten (skola och barnomsorg) har mål 

uppsatta men det finns ingen redogörelse för hur målen ska följas upp eller redovisas medan 

t.ex. individ och familjeomsorg har klara och tydliga målsättningar med sin verksamhet. 

Anders Sloma menar att detta kan bero på svårigheterna som ligger i att sätta upp mål och att 

det i slutändan alltid är pengarna som styr. Det är alltid lättare att sätta finansiella mål jämfört 

med icke finansiella mål, eftersom de finansiella målen är enklare att mäta.  

4.3.3.1 Mätning av mål 

I kommunens uppföljnings- och utvärderingsplan 2004-2006 visas tydligt hur mätning av 

vissa mål går till. Alla mål mäts dock inte, utan följs enbart upp. 

 

Kommunen mäter inte inriktningsmålen utan enbart effektmålen. Mätning fungerar dock 

mindre bra i dagsläget eftersom det enbart är vissa verksamheter som mäter sina uppsatta mål. 

Ett sätt att mäta kommuninvånarnas nöjdhet är genom olika kundundersökningar, men enligt 

Anders Sloma är det något som inte genomförs speciellt ofta. Detta gäller också de mätningar 

som behandlar trivseln bland personalen. En attitydundersökning bland personalen har gjorts 

under år 2006. Denna undersökning har redovisats i ett särskilt ärende till kommunstyrelsen 

men ingen kommentar om undersökningen finns i kommunens delårsrapport år 2006. 

Kommunen menar att det är svårt att mäta genom olika enkätundersökningar och att det är 

lättare att mäta mål där det går att gå tillbaka och titta på någon form av statistik13.  

4.3.3.2 Uppföljning av mål 

Kommunen har upprättat en uppföljnings- och utvärderingsplan som visar hur målen ska 

följas upp och redovisas samt vem som är ansvarig. Varje månad görs en enklare ekonomisk 

uppföljning (detta gäller inte verksamhetsmålen), där kan uttydas hur mycket som förbrukats 

av budgeten och om det förekommit några stora avvikelser. Vissa mål analyseras djupare och 

följs upp i budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning medan vissa mål följs upp 

genom att kommunstyrelsen ställer en fråga för att få uppföljning (se bilaga 6 för exempel)14. 

Enligt Anders Sloma följs de viktigaste målen upp och redovisas i budgetuppföljningen, 

delårsrapporten och årsredovisningen. Detta gäller dock inte sjukfrånvaron som enbart följs 

                                                
13 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
14 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
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upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Även verksamhetsmålen följs upp i 

årsredovisningen. 

 

I budgetuppföljning och delårsbokslut är tanken att alla enheter ska följas upp genom att se på 

om de ligger inom budgetramen (Nykvarns kommuns uppföljnings- och utvärderingsplan 

2004-2006). I uppföljningsarbetet utvärderas om målet har uppnåtts, om inte kommenterar 

respektive enhetsansvarig i så fall varför. Tanken är att uppföljningen ska fungera på detta sätt 

men dock fungerar det inte så riktigt ännu15. 

4.3.3.3 Uppnådda mål 

Om kommunen under verksamhetsåret prognostiserar att ett mål inte kommer att nås, kan det 

justeras av kommunfullmäktige. En ändring görs dock inte på målet utan det finns kvar som 

en ambition att nå. Justeringen innebär istället att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

en budgetuppföljning där det står att målet inte kommer att uppnås. Kommunfullmäktige kan i 

samband med justeringen av måluppföljningen ge direktiv om att vidtaga speciella åtgärder 

för att kunna nå målet. Kommunen petar dock inte i alla mål som inte uppnåtts16.  

 

I kommunens årsredovisning görs enbart en målavstämning av de övergripande effektmålen 

och det går att utläsa om de är uppfyllda eller inte. När det gäller de övriga verksamheternas 

effektmål görs ingen målavstämning utan det anges bara om budgeten har följts och hur 

volymutvecklingen samt kostnadsutvecklingen sett ut.  

 

Kommunen anordnar en bokslutsdag där alla verksamheter gås igenom och enheterna får 

redovisa sina måluppföljelser och utifrån den får politikerna ett underlag för vad de borde 

prioritera nästa år i sina beslut17.  

4.3.4 Nyckeltal 

Nykvarns kommun använder olika nyckeltal inom alla verksamheter för att göra mätningar, 

jämförelser och analyser. Ett viktigt nyckeltal är kommunens kostnader gentemot vad de får 

in för skatter och statsbidrag. Ett annat viktigt mål är att minska sjukfrånvaron. Utifrån detta 

                                                
15 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
16 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
17 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
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mål har sju indikatorer (nyckeltal) utvecklats och kan illustreras i följande figur (Nykvarns 

kommuns årsredovisning 2005): 

 

 

Figur 8. Nyckeltal för sjukfrånvaro (Nykvarns kommun årsredovisning 2005). 

 

Av tabellen framgår att i alla jämförelsegrupper har sjukfrånvaron minskat kraftigt i 

jämförelse med år 2004. I jämförelse med kommunen totalt (sjukfrånvaro 8,1 %) är 

sjukfrånvaron högre för verksamheterna förskola (8,3 %) och vård och omsorg (11,8 %). För 

grundskolan och övriga verksamheter är sjukfrånvaron lägre än för kommunen totalt. 

 

Andra intressanta nyckeltal är de inom individ och familjeomsorg, där mäts bl.a. antalet 

hushåll med ekonomiskt bistånd och det tas fram nyckeltal för den missbrukarvård som 

bedrivs (Nykvarns kommuns årsredovisning 2005). 

4.4 Salems kommun 

4.4.1 Organisation 

År 1983 bröt sig Salems kommun loss från Botkyrka kommun. Kommunen har drygt 14 000 

invånare och en stark borgerlig majoritet (Salems kommuns kommunguide 2006). 

Kommunen har en traditionell politisk konstruktion med bl.a. nämnder som är specialiserade 

på olika frågor. Den politiska styrningen handlar i hög grad om att ta fram och följa upp 
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visioner, mål, verksamhetsidéer och riktlinjer (se organisationsschema, bilaga 7) (Så styrs 

Salems kommun). 

4.4.2 Budgetprocessen 

Verksamheternas mål, de ekonomiska målen och budgeten hänger ihop och är styrande för 

kommunen. I budgeten finns måldokumentet med som beslutas samtidigt som budgeten18.  

 

I december år 2006 börjar kommunen diskutera investeringsbudgeten för åren 2008-2010. 

Detta beror bl.a. på att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och IT ska ha möjlighet att i 

rimlig tid kunna kostnadsbedöma investeringarna och kunna begära pengar i tid ifrån 

kommunfullmäktige. I mars/april år 2007 är det dags att lägga budgetramarna för de 

kommande tre åren. Budgetramarna är till viss del opåverkbara då de kan innehålla 

volymförändringar i form av att antalet barn ökar i kommunen eller att det blir fler äldre som 

behöver plats på ålderdomshem, kommunen kan även sitta fast i ett långsiktigt hyresavtal som 

de inte kan påverka. Detta påverkar budgetramarna. Utifrån ramarna lägger sedan 

förvaltningarna ett preliminärt budgetförslag i juni. Ekonomikontoret sammanställer 

budgetförslaget och det lämnas i sin tur till nämnderna. I september görs en budgetberedning 

inför att budgeten ska fastställas. Den slutliga budgeten beslutas i november. Budgetprocessen 

fortgår under hela året19.  

4.4.3 MåliS – Mål i Salem 

Salems kommun använder något som de kallar för MåliS (Mål i Salem). MåliS infördes vid 

årsskiftet 2005/2006 och via Internet kan invånarna få svar på frågor om hur kommunen 

utvecklas och hur de lever upp till de politiska målen. Målen visar vad kommunen vill 

fokusera på de närmaste åren och en rad indikatorer visar på den generella utvecklingen, så 

som exempelvis genomsnittligt betygspoäng eller kommunens ekonomiska resultat. Dessa 

mål uppdateras på Internet en gång per år. MåliS skapades utifrån en arbetsgrupp som tittade 

på en mängd olika styrmodeller, vilka skulle visa hur kommunens mål skulle kunna utformas, 

bl.a. tittade kommunen på balanserade styrkort som modell20. 

                                                
18 Intervju med Jan Lorichs, ekonomichef Salems kommun, 2006-11-08. 
19 Intervju med Jan Lorichs, ekonomichef Salems kommun, 2006-11-08. 
20 Intervju med Jan Lorichs, ekonomichef Salems kommun, 2006-11-08. 



40 

4.4.3.1 Övergripande mål och inriktningar 

De övergripande målen och vilka inriktningar kommunen ska ha på målen, fastställer 

kommunfullmäktige. Nämnderna fastställer sina mål på nämndnivå. De beslutade målen 

gäller för de två närmaste åren (Salems kommun MåliS – Mål i Salem år 2005).  

 

I måldokumentet för åren 2003-2006 finns 17 övergripande mål rangordnade från 1 till 17, 

dessa är grupperade under 10 olika områden (se bilaga 8a och 8b). Några exempel på 

kommunfullmäktiges övergripande mål är (Salems kommuns övergripande mål och 

inriktningar mandatperioden 2003-2006): 

• Mål nr. 1 Salems kommun vill ha en försiktig befolkningstillväxt och har nu resurser 

för att bli 15 000 invånare. 

• Mål nr. 4 Kommunalskatten ska vara oförändrad med sikte på sänkning. 

• Mål nr. 5 Kommunens låneskuld per invånare får i ett långsiktigt perspektiv, fram till 

och med år 2009, inte överstiga 14 000 kr per invånare. 

4.4.3.2 Nämndmål 

De nämnder/förvaltningar som har mål uppsatta är kommunstyrelsens förvaltning, miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och bygg- och 

miljönämnden. Emellertid redovisar barn- och utbildningsnämnden sina mål med egen layout 

istället för beslutad layout. Detta beror på att de varit lite ”olydiga” och inte följt eller förstått 

de riktlinjer som satts upp. Jan Lorichs anser dock att alla förvaltningar borde redovisa 

likadant21. Respektive nämnd/förvaltning har ca fem mål var, dock är det inte alla nämnder 

eller förvaltningar som har mål uppsatta (Salems kommuns övergripande mål och inriktningar 

mandatperioden 2003-2006).  

4.4.3.3 Mätning av målen  

I planen för övergripande mål och inriktningar för mandatperioden 2003-2006 redogörs för de 

17 övergripande målen men det finns ingen information om hur målen ska mätas eller följas 

upp. Dock görs en måluppfyllelse av de övergripande målen på deras hemsida. Däremot 

redovisar nämnderna hur de ska följa upp sina mål genom att på första sidan ange sina mål 

och hur de ska följas upp och på andra sidan ange vilka indikatorer och riktvärden de ska 

använda vid uppföljning (Salems kommuns övergripande mål och inriktningar 

mandatperioden 2003-2006). 
                                                
21 Intervju med Jan Lorichs, ekonomichef Salems kommun, 2006-11-08. 
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Barn- och utbildningsnämndens mål redovisas med en annan rapportstruktur än i den 

gemensamma planen för övergripande mål och inriktningar. Rapporten är uppbyggd på så sätt 

att nämnden anger i fyra kolumner mål, indikator, riktvärde och hur de ser hur målet är 

uppfyllt (Salems kommuns barn- och utbildningsnämndens mål för perioden 2004-2006). 

4.4.3.4 Uppföljning och måluppfyllelse 

Den största budgetuppföljningen sker per sista mars varje år och den innehåller resultat- och 

balansräkning och finansiering. I juli görs ett delårsbokslut. Delårsbokslutet är lagstadgat och 

i och med det mycket mer styrd än vad marsuppföljningen är. Bokslutet görs i enlighet med 

lagen om god ekonomisk hushållning och revisorerna ska granska delårsbokslutet. 

Kommunen måste även göra måluppföljning enligt lagen om god ekonomisk hushållning. 

Från och med år 2006 följer kommunen upp i delårsbokslutet sjukfrånvaro och vissa mål 

inom miljö och samhällsbyggnad22. De finansiella målen följs upp tre gånger per år och de 

icke finansiella målen följs upp en gång per år vid årsbokslutet (Salems kommun 

förvaltningsberättelse årsbokslut och förvaltningsberättelse delårsbokslut år 2005). 

 

I Salems kommuns dokument för ekonomisk utveckling för 2006-2008 kopplar kommunen 

ihop ekonomin med de finansiella målen. Ett av de finansiella målen är ”kommunalskatten 

ska vara oförändrad med sikte på sänkning”. Dock kopplas inte verksamhetsmålen ihop med 

ekonomin23. Jan Lorichs menar att kommunen är nöjda med det de har i form av 

verksamhetsredovisning och har inte någon ambition att koppla ihop verksamheten med 

ekonomin. De anser att de kommit väldigt långt med sina ekonomiska mål och sina 

verksamhetsmål.  

4.4.3.5 Uppnådda mål 

Av de 17 övergripande målen analyseras och utvärderas fyra stycken i delårsbokslut och 

årsbokslut för år 2005 (Förvaltningsberättelse delårsbokslut år 2005 och förvaltningsberättelse 

årsbokslut år 2005): 

• Mål nr. 1 Salems kommun vill ha en försiktig befolkningstillväxt och har nu resurser 

för att bli 15 000 invånare. 

o Analys: antalet invånare i Salems kommun ökar försiktigt. 

 

                                                
22 Intervju med Jan Lorichs, ekonomichef Salems kommun, 2006-11-08. 
23 Intervju med Jan Lorichs, ekonomichef Salems kommun, 2006-11-08. 
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• Mål nr. 4 Kommunalskatten ska vara oförändrad med sikte på sänkning. 

o Analys: År 2006 har skatten sänkts med 23 öre till 19.90 kr. 

• Mål nr. 5 kommunens låneskuld per invånare får i ett långsiktigt perspektiv, fram 

t.o.m. år 2009, inte överstiga 14 000 kr per invånare. 

o Analys: Målet har uppnåtts. 

• Mål nr. 6 det ekonomiska resultatet i kommunens budget/plan för åren 2006-2008 

uppgår till minst 2 % av skatter och bidrag. 

o För år 2005 var utfallet 2,7 %. 

 

I MåliS på Internet redovisas alla mål. 3 av de 17 övergripande målen är inte uppfyllda. En 

grön eller en röd symbol visar om målen är uppnådda eller inte, och varje indikators riktvärde 

och symbolernas färg visar om utvecklingen är bra eller inte (se figur 9). Riktvärde 

bestämmer kommunen själv utifrån vad som är rimligt. Figur med frågetecken i visar att 

målet inte är definierat och att det då inte går att följa upp. Det finns även en pil som visar 

utvecklingstendensen (Salems kommun MåliS – Mål i Salem år 2005). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 9. MåliS – Mål i Salem (Salems kommuns hemsida, 2006-11-16 kl. 21.46). 

 

4.4.3.6 Koppling övergripande mål och nämndmål 

Jan Lorichs tycker att kommunen borde göra en tydligare koppling mellan de övergripande 

målen och nämndmålen. Han menar att de skulle kunna sätta sig ned med ett blankt papper 

och diskutera sig fram hur ett övergripande mål kan appliceras på exempelvis 

socialförvaltningen. Då skulle en del av målen tas bort eller så skulle nya mål skapas med 

koppling till de övergripande målen. Under år 2005 gjorde kommunen en utrensning bland 

sina mål och de har nu blivit tydligare och mer styrande för kommunen. 

 

   Målet är inte uppnått 
 

   Målet är uppnått 
 

   Målet är inte definierat och utvärderat 
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4.4.4 Nyckeltal 

Kommunen har 15 finansiella nyckeltal som redovisas separat på deras hemsida. Nyckeltalen 

består av bl.a. soliditet och andel rörelsekapital. Nyckeltalen prognostiseras och budgeteras 

för tre år framåt och följs upp varje år (Salems kommuns ekonomiska nyckeltal år 2005). 

Vissa av de ekonomiska målen mäts utifrån om budget uppnåtts eller inte24. Enligt Salems 

kommuns årsbokslut för år 2005 görs en finansiell analys utifrån två aspekter: resultat-

kapacitet och risk-kontroll. Aspekten resultat-kapacitet visar vilken balans kommunen har 

haft mellan intäkter och kostnader under året och över tiden och årets resultat analyseras och 

utvärderas. Denna analysmetod ser om kommunen kan möta finansiella svårigheter framöver. 

Aspekten risk-kontroll visar på vilka risker som kan påverka kommunens resultat och 

kapacitet samt på vilket sätt kommunen har kontroll över sin ekonomiska utveckling. 

Metoden analyserar låneskuld, borgensåtagande och pensionsåtagande. Enligt denna 

analysmetod är ett gott tecken på god kontroll att upprättade planer och budgetar följs. 

4.5 Benchmarking 

Inom de undersökta kommunerna förekommer väldigt få exempel av intern benchmarking. 

Magnus Pettersson nämner ett ledarforum för enhetschefer och förvaltningschefer som träffas 

ett par gånger per år och diskuterar sjukfrånvaro, hälsa bland personal och ledarskapsfrågor. 

Enligt Anders Sloma lär de anställda av varandra genom informella kontakter men det finns 

inga uttalade interna benchmarkingprojekt. Enligt Jan Lorichs görs i Salem jämförelser 

mellan olika grundskolor, men han poängterar att det är i en blygsam utsträckning. 

Alla kommuner är medlemmar i ”Sveriges kommuner och landsting” och de kan därifrån ta 

experthjälp eller delta i deras utvecklingsprojekt. Denna organisation tar fram mycket material 

om styrprinciper och uppföljning, för att på detta sätt hjälpa kommunerna25.  

 

De undersökta kommunerna arbetar alla med externa benchmarkingprojekt. Nykvarn och 

Salem ingår i projektet ”Södertörns nyckeltal” och i ”Sextetten” ingår alla de tre undersökta 

kommunerna. 

                                                
24 Intervju med Jan Lorichs, ekonomichef Salems kommun, 2006-11-08. 
25 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
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4.5.1 Södertörns nyckeltal 

”Södertörns nyckeltal” är ett omfattande och tätt samarbetsprojekt mellan kommunerna 

Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje och Tyresö26. 

Kommunerna är sinsemellan olika både vad det gäller storlek och typ av kommun. Botkyrka, 

Haninge, Huddinge, Salem och Tyresö är ”förortskommuner”. Södertälje räknas till ”större 

städer” och Nynäshamn till ”medelstora städer” medan Nykvarn tillhör kategorin ”övriga 

mindre kommuner” (Södertörns nyckeltal Grundskolan 2004).  

  

Södertörns nyckeltalsprojekt innebär att en till två representanter från varje kommun träffas i 

olika grupper en gång i månaden. Det finns bl.a. grupper för förskola, grundskola, 

gymnasieskola, äldreomsorg, familjeomsorg och fastigheter. Projektet har 10 nyckeltal de 

arbetar och gör jämförelser mellan. Salems kommun är sammankallande för gymnasieskolan 

och Nykvarn är sammankallande för gruppen förskola27. Nyckeltalen har tidigare år byggt på 

jämförelser mellan kommunerna med respektive kommuns förklaring till sina nyckeltal. Inför 

år 2004 har Södertörnsgruppen också haft ambitionen att hitta samband mellan olika variabler 

samt att studera hur nyckeltalen varierat över tid (Södertörns nyckeltal Grundskolan 2004). 

 

Projektet tar mycket tid men det viktigaste är att få träffa andra och diskutera kommunfrågor. 

Detta gör att nya vyer skapas till saker och ting. Det stora värdet är inte slutprodukten som 

produceras utan processen dit. I en liten kommun kan det bli snedbelastning mot exempelvis 

Södertälje som är betydligt större. Dock är det en fördel att som liten kommun kunna dra 

nytta av en stor närliggande kommuns resurser28. Enligt Jan Lorichs är det mest positiva med 

detta projekt det som inte blir nedskrivet på papper. Att få träffa andra kollegor i andra 

kommuner med likvärdiga problem och lösningar är guld värt. 

4.5.2 Sextetten 

I början av år 2000 skapades ett samarbetsprojekt mellan sex småkommuner i Stockholms 

närhet som fick namnet Sextetten. Nätverket består av småkommunerna Gnesta, Nykvarn, 

Salem, Trosa, Knivsta och Håbo. Sextetten uppstod genom att dessa kommuner kände ett 

behov av att få göra jämförelser med kommuner med liknande förhållanden. Samtliga 

kommuner som ingår i projektet är kommuner som tidigare har delats upp från en annan 

                                                
26 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
27 Intervju med Jan Lorichs, ekonomichef Salems kommun, 2006-11-08. 
28 Intervju med Anders Sloma, ekonomichef Nykvarns kommun, 2006-11-14. 
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kommun. Hittills har det gjorts tre undersökningar inom områdena äldreomsorg, hemtjänst 

och skola. Just nu håller samarbetskommunerna på med ett projekt gällande fastigheter29.  

 

Kommunerna träffas regelbundet och gör gemensamma undersökningar i sina verksamheter 

som de sedan tar lärdom av. Helt generellt när kommunerna gör dessa undersökningar så är 

det i första skedet ekonomiavdelningen som gör en undersökning någonstans i verksamheten. 

Undersökningen kan då visa på skillnader inom verksamheten i jämförelse med andra 

kommuner. Därefter presenteras en rapport från ekonomiavdelningen som vidarebefordras till 

enhetschefen i den berörda verksamheten. Då kan verksamheten med rapporten som grund 

arbeta med dessa skillnader och se hur de ska bli bättre. I vissa fall finns det naturliga 

förklaringar till skillnaderna och i andra fall kan det vara så att någon kommun gör något 

speciellt bra, som visar sig genom att kommunmedborgarna är mer nöjda, personalen är 

nöjdare eller att verksamheten kostar mindre pengar30. 

 

Enligt Magnus Pettersson är detta det enda benchmarkingprojekt som Gnesta kommun deltar 

i. Han menar att det är viktigt för en kommun att vara delaktig i sådana här projekt för att 

kommunerna ska kunna lära av varandra. Det är en klar framgångsfaktor för att en kommun 

ska kunna utvecklas och hela tiden blir bättre31. Jan Lorichs menar att idén med Sextetten är 

väldigt bra då de kommuner som samarbetar är så lika då de är ungefär lika stora till antalet 

invånare och har samma bakgrund. Dock påtalar både Nykvarn och Salems ekonomichefer att 

detta projekt ges mindre tid och att det inte arbetas med detta projekt i lika stor omfattning 

som med Södertörns nyckeltal. 

                                                
29 Intervju med Magnus Pettersson, ekonomichef Gnesta kommun, 2006-10-16. 
30 Intervju med Magnus Pettersson, ekonomichef Gnesta kommun, 2006-10-16. 
31 Intervju med Magnus Pettersson, ekonomichef Gnesta kommun, 2006-10-16. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen. 

5.1 Styrmedel 

5.1.1 Organisationsstruktur 

Enligt Samuelsson et al. är en av de mest väsentliga styråtgärderna att välja rätt sorts 

organisationsform för sin verksamhet. Alla tre kommuner som ingår i undersökningen 

uppvisar någon form av funktionsorganisation vilket är förståeligt eftersom den typen är 

vanligt förekommande inom offentlig sektor. 

 

De skillnader som yttrar sig mellan de undersökta kommunerna är i första hand nämndernas 

placering i organisationen. I Gnesta kommun är nämnderna med respektive förvaltning 

placerade under kommunstyrelsen medan Nykvarn och Salem valt att placera nämnderna på 

samma nivå som kommunstyrelsen, alltså under kommunfullmäktige. Salem har dock kopplat 

respektive förvaltning till respektive nämnd, något Nykvarn inte valt att göra. Där har 

förvaltningarna placerats under kommunstyrelsen. Organisationen har strukturerats upp så att 

kommunstyrelsen verkställer alla beslut och inga egentliga nämnder finns förutom två mindre 

myndighetsnämnder som verkställer lagstadgade beslut. Genom att kommunstyrelsen 

verkställer alla beslut sker en hierarkisk översyn över alla verksamheter. I enlighet med en 

funktionsorganisation vill kommunen utvidga den politiska organisationen med fler nämnder 

vilket kommer att göra att makten flyttas ut i organisationen och planering och budgetering 

görs inom fler funktioner. 

5.1.2 Budget 

Budget är en typ av formell styrning som alla landets kommuner enligt lag måste uppföra. 

Detta gör att budgeten ofta blir det viktigaste styrmedlet i en kommun. Gnesta, Nykvarn och 

Salem har alla en liknande budgetprocess. Kommunerna sätter budgetramar för tre år fram i 

tiden, processen startar på vårkanten och avslutas på senhösten. Kommunerna arbetar enligt 

nedbrytningsmetoden genom att kommunfullmäktige sätter budgetramarna, men nämnder och 

förvaltningar får komma med krav och önskemål innan budgetramarna definitivt beslutas i 

kommunfullmäktige. I budgeten anges hur mycket pengar varje funktion (nämnd) ska få till 
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sin verksamhet och varje nämnd fördelar (gör delbudgetar) själva ut pengarna till alla enheter. 

Kommunerna arbetar med budgeten under nästan hela verksamhetsåret, även om respektive 

kommun påtalar att de skulle vilja minska eller korta ner på denna process. 

5.1.3 Målstyrning  

De tre kommunerna har anammat målstyrning utifrån olika modeller och egna idéer. Deras 

uppsatta mål eller nyckeltal fastställs på en övergripande nivå och överförs sedan till nämnder 

och enheter som ska uppfylla dem genom egen planering. Dock sätter kommunerna inte mål 

på individnivå, även om Gnesta har som ambition att göra det inom en snar framtid. Mål som 

begrepp definieras olika i kommunerna och de kommunövergripande målen fastställs av 

kommunfullmäktige i Gnesta (styrkort), av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i 

Nykvarn (inriktnings- och effektmål) och av kommunstyrelsen i Salem (MåliS). De flesta 

övergripande målen är finansiella och delvis kopplade till lagstadgade mål så som exempelvis 

att ha en ekonomi i balans och att kommunens resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och 

bidrag. 

 

Både teorierna och kommunerna säger att det är svårt att sätta mål och att avgöra vad som är 

överordnat mål eller vad som är rimlig grad av konkretisering. De huvudsakliga kraven som 

ska ställas på målen är bl. a. att målen ska vara realistiska och vara en utmaning. Enligt 

teorierna ska politiker på ett tydligt sätt ange de mål som ska gälla för olika verksamheter och 

målen ska hänga ihop som i en kedjeliknande slinga. I Nykvarn fastställer 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna själva de inriktningsmål de vill ha för 

sina verksamheter och effektmålen diskuteras fram mellan politiker och tjänstemän. Alla 

nivåer inom kommunen fastställer dock bara inriktnings- och effektmål, ej produktionsmål. 

Kommunen har dock som ambition att i framtiden bryta ner effektmålen till produktionsmål 

samt se vilka resursmål som ska användas, vilket också är det som Pihlgren och Svensson 

förespråkar i sina teorier. 

 

MåliS, som Salems kommun arbetar utefter, är inget som författarna hittade några teorier om 

eftersom kommunerna utarbetat konceptet själva. Det är ett verktyg för att visa den oinsatte 

kommuninvånaren hur bra eller dåligt det går i arbetet med måluppfyllelse. Det positiva med 

denna modell är att det gör det väldigt lätt för kommuninvånarna att följa kommunens arbete 

via Internet. Det som är lite otydligt är att målen sätts för en tvåårsperiod enligt Salems 

kommuns hemsida men i deras beslutade måldokument sätt målen för en treårsperiod. 
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Mätning av mål ses som en förutsättning för att kunna öka effektiviteten. Enligt teorierna är 

ett av de huvudsakliga kraven som ska kunna ställas på formulerade mål: att måluppfyllelsen 

ska kunna mätas. Detta är likafullt ett problem som återkommer både i Salem och i Nykvarn. I 

Nykvarn har de ett bra verktyg i den uppföljnings- och utvärderingsplan som de utvecklat. 

Denna visar hur målen ska följas upp och vem som är ansvarig. Detta går hand i hand med 

lagen om god ekonomisk hushållning, dock ska kommunerna enligt denna lag även upprätta 

en plan för hur de ska uppnå målen vilket Nykvarns kommun ännu inte gjort. Nykvarn mäter 

inte alla mål, dessutom är det bara vissa verksamheter som mäter sina mål. Salems kommun 

befinner sig i en liknande situation, detta gäller speciellt de övergripande målen som varken 

mäts eller följs upp enligt deras måldokument. Dock görs en måluppfyllelse av alla 

övergripande mål på Salems hemsida och under MåliS. Däremot mäter nämnderna sina mål 

genom att ange indikatorer på uppföljningen och vilka riktvärden de ska använda. 

Genomgående verkar der vara lättare att mäta finansiella mål eftersom dessa mål går att 

jämföra med exempelvis budget eller årsredovisning.  

5.1.4 Balanserade styrkort 

I enlighet med traditionell målstyrning baseras målstyrningsmetoden och balanserade styrkort 

på samma grundprinciper; att fastställda mål ska vara realistiska, vara tydliga och att de ska 

kunna mätas. Balanserade styrkortsmodellen har ytterligare utvecklat sin modell genom att 

styrkorten både ska vara finansiella och icke-finansiella samt att organisationen ska utformas 

från sin vision.  

 

Gnesta kommun utgår delvis från sin vision i sin styrning, vilket enligt teorierna är helt rätt att 

ha som utgångspunkt. Balanserade styrkort infördes i kommunen för att titta på ekonomi, 

prestation och kvalitet ur fyra perspektiv: ekonomi/finans, verksamhet/process, mänskliga 

resurser och medborgare/brukare. Dessa perspektiv kan kopplas till de teoretiskt vanligaste 

perspektiven gällande balanserade styrkort: det finansiella perspektivet, processperspektivet, 

kundperspektivet, och utvecklings- och lärande perspektivet (medarbetarperspektivet). All tre 

kommuner preciserar traditionella mått som t.ex. soliditet och genom det finansiella 

perspektivet kan paralleller dras till balanserade styrkortsprincipen. Ur det finansiella 

perspektivet kan Gnesta kopplas samman med Nykvarn som varje månad följer upp 

budgetmålen ur ett ekonomiskt perspektiv. Kommunerna gör en enklare uppföljning med de 

finansiella målen, där de tittar på hur budgeten ligger till och om det har hänt något speciellt. 
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Enligt teorierna ska organisationerna utifrån perspektiven bryta ner styrkorten på mindre 

enheter för att hela organisationen ska kunna få förståelse för hur visionen och de 

övergripande målen påverkar det dagliga arbetet. Gnesta kommun arbetar på detta sätt när de 

tillämpar sina övergripande styrkort, nämndernas styrkort och de styrkort som införts på 

verksamhetsnivå. Enheterna får på detta sätt skapa egna mål och mått för att kunna mäta 

målen. Olve, Roy och Wetter skriver i sina teorier om liknande kommuner som implementerat 

balanserade styrkort. Dessa styrformer och uppsatta mål är direkt jämförbara med Gnesta 

kommuns sätt att formulera och implementera mål. Liksom jämförbara kommuner är 

styrkorten applicerade på olika nivåer. Dels finns kommunövergripande styrkort som beslutas 

av kommunstyrelsen, dels finns det styrkort på nämndnivå och verksamhetsnivå.  

 

Styrkorten ska finnas med i det dagliga arbetet hos både politiker och tjänstemän. Både 

Gnesta och Nykvarn anser att målen ska finnas på alla arbetsplatser och finnas med i 

bakgrunden till det dagliga arbetet. En viktig aspekt med balanserade styrkort är att endast 

Nykvarn har skapat en ansvarsprocess kring både målsättandet och mätningen/uppföljningen 

av utfallen. I deras uppföljnings- och utvärderingsplan visas alla målen och hur de ska följas 

upp samt vem som är ansvarig. 

 

Ericsson & Gripne anser att en viktig del i styrkortsprocessen är anpassningen till det 

ekonomiska resultatet. De menar att delårsrapporter och årsredovisningar bör anpassas efter 

styrkorten, detta har Gnesta löst genom att i sitt budgetarbete ta in styrkorten som en naturlig 

del i processen genom att övergripande styrkort följer med varje fiktiv summa med pengar. 

Även i årsredovisningen redovisas styrkortet på ett tydligt sätt. 

 

Gnesta kommun är den enda av de tre studerade kommunerna som infört balanserade styrkort. 

Enligt teorierna har en kommun mest att vinna på att de infört balanserade styrkortsmodellen, 

då den lämpar sig bra för alla verksamheter som inte har vinst som huvudsyfte. Arbetet med 

styrkorten verkar dock inte fungera helt problemfritt då alla nämnder och enheter inte 

använder sig av styrkorten i det önskade omfånget. 

5.1.5 Nyckeltal 

Enligt teorierna väljs antalet nyckeltal beroende på vad en organisation är ute efter att få reda 

på. Gnesta kommun använder sig av både finansiella och icke-finansiella mått när de mäter 

verksamheterna. Nyckeltal används i verksamheten i form av måluppfyllelse, sjukfrånvaro, 
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volymer, ekonomisk analys och framtiden. Enligt teorierna skildrar dessa nyckeltal både den 

inre och den yttre effektiviteten. Vidare analyseras ekonomin med finansiella nyckeltal så 

som årets resultat, soliditet, skuldsättningsgrad, borgensåtaganden m.m. Teorierna säger att 

dessa slags nyckeltal endast hämtas från olika slags ekonomisystem. 

 

Alla tre kommunerna har även finansiella nyckeltal tagna från ekonomisystemet vilka 

prognostiseras och följs upp. Gnesta och Salem analyserar sina finansiella nyckeltal utifrån 

två aspekter: resultat-kapacitet och risk-kontroll. Enligt denna analysmodell är ett gott tecken 

på god kontroll att upprättade planer och budgetar följs. Nykvarn har inte samma slags 

uppradade indikatorer som Gnesta för sina nyckeltal utan kommunen presenterar framtagna 

nyckeltal inom varje verksamhetsområde. Dessa nyckeltal mäts, jämförs och analyseras. 

 

Enligt teorierna är nyckeltal ett sammanfattande index över förhållanden. I Salem redogörs 

alla mål på Internet och varje mål har ett riktvärde som målet inte får över- eller understiga 

(kontrollnyckeltal), sker så finns det gröna och röda gubbar som varnar om ett fenomen över- 

eller understiger en viss gräns. Dessa mål med sitt riktvärde är som ett sammanfattande index 

över förhållanden. Alla tre kommuner har sjukfrånvaro som nyckeltal som de följer upp minst 

två gånger per år. 

5.1.6 Benchmarking 

5.1.6.1 Intern benchmarking 

Gnesta kommun använder sig av ett ledarforum där de träffas och diskuterar olika ämnen. I 

Nykvarn lär de anställda av varandra genom informella kontakter och i Salem har de ett visst 

utbyte i jämförelser mellan olika grundskolor (i blygsam utsträckning). Alla kommuner 

poängterar att det inte sker någon riktig intern benchmarking i form av att enheterna lär av 

varandra eller att arbeten ställs i relation mellan olika enheter.  

5.1.6.2 Extern benchmarking 

Benchmarkingprojektet Sextetten är en kontinuerlig process där kommunerna träffas 

regelbundet och gör gemensamma undersökningar. Undersökningarna kan visa på skillnader 

inom verksamheterna i jämförelse med andra kommuner. Kommunerna tittar närmare på 

skillnaderna och ser de att något fungerar bättre någon annanstans lär de av varandra och 

genomför de förändringar som de sett fungera i de andra kommunerna. 
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Södertörns nyckeltal är ett givande projekt för kommunerna med täta möten och fortlöpande 

uppföljning. Även Sextetten är bra för lärandet mellan kommunerna även om detta projekt 

verkar ges mindre tid. Just tid verkar vara det stora problemet. Benchmarkingprojekten tar 

mycket tid i anspråk och det innebär även en stor kostnad för de deltagande kommunerna.  

 

Med extern benchmarking finns risk att en viss konkurrenssituation kan uppstå. Det behöver 

enligt Karlöf dock inte vara så och i de benchmarkingprojekt som de undersökta kommunerna 

ingår i finns ingen sådan konkurrens, i alla fall inte uttalad. Kommunerna samarbetar och ser 

inte varandra som konkurrenter utan som en kontakt som de på ett strukturerat sätt kan 

jämföra olika slags metoder, principer och processer med.  
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6 Resultat 
I detta kapitel presenteras uppsatsens resultat. Resultatet utgår från analysen och svarar mot 

uppsatsens syfte.  

 
”Syftet med uppsatsen är att studera hur kommunerna Gnesta, Nykvarn och Salem 

styr sina verksamheter via uppsatta mål och hur de följer upp dem ur ett ekonomiskt- 

och verksamhetsperspektiv.” 

6.1 Undersökningens resultat 

• Kommunerna har en liknande budgetprocess. De sätter budgetramar för tre år framåt i 

tiden, arbetet löper över hela verksamhetsåret, de arbetar enligt nerbrytningsmetoden 

och alla tre kommuner tycker att processen tar för mycket tid i anspråk. 

• Kommunerna har olika benämningar på sina målstyrningsmodeller. Gnesta använder 

balanserade styrkort, Nykvarn använder inriktnings- och effektivitetsmål medan 

Salem utvecklat en egen modell som de kallar MåliS. 

• Målstyrning och balanserade styrkort har samma sorts grundläggande principer. 

• Alla kommuner fastställer mål/styrkort på en övergripande nivå, nämndnivå och 

verksamhetsnivå.  

• Störst fokus ligger på de finansiella målen och styrkorten, varav den rimligaste 

tolkningen av detta blir att det är enklare att mäta och följa upp dessa mål. 

• Alla kommuner upplever en svårighet i att mäta sina mål och styrkort. 

• Kommunerna mäter och följer upp sina mål/styrkort på olika sätt. Samma sak gäller 

även internt inom respektive kommun, vilket inte kan vara det mest effektiva. 

• Nykvarn är den enda kommunen som har en ansvarsprocess kring målsättandet och 

mätningen/uppföljningen av utfallen. I deras uppföljnings- och utvärderingsplan visas 

alla målen och hur de ska följas upp samt vem som är ansvarig. 

• Nykvarn analyserar inte sina finansiella nyckeltal utifrån analysmodellen resultat-

kapacitet och risk-kontroll, vilket Gnesta och Salem gör. 

• I Salems kommun kan invånarna följa måluppföljningen via deras hemsida på ett 

väldigt enkelt sätt, denna service har inte de andra kommunerna. 

• Alla kommuner ingår i ett eller flera benchmarkingprojekt. 
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7 Slutsats 
I detta kapitel drar författarna ett antal generella slutsatser som svarar mot uppsatsens 

problemformulering. 

 

”Hur fungerar ekonomi- och verksamhetsstyrningen inom den kommunala 

verksamheten? Hur sätter kommuner mål och hur följs de upp?  

Är sättet att fastställa mål och mätmetoder likartade eller finns det skillnader?” 

7.1 Slutledningar 

Kommuner har kommit olika långt när det gäller ekonomi- och verksamhetsstyrning. Den 

ekonomiska styrningen har utvecklats snabbare än verksamhetsstyrningen, det är dock inom 

verksamhetsstyrningen det finns mer att göra. Politikerna vill inte lägga krut på att 

effektivisera verksamheterna utifrån att upprätta mål och att verkligen följa upp dem – utan 

det viktigaste för kommuner är att hålla budget. Vidare har kommuner likvärdiga finansiella 

mål i form av de lagstadgade fastställda målen. Frågan är när det blir lag på de icke-finansiella 

målen som exempelvis att barnen ska trivas i skolan eller att de äldre ska få god mat på 

ålderdomshemmen? 

 

En del kommuner har anammat målstyrning utifrån olika modeller och egna idéer. Mål eller 

nyckeltal fastställs på en övergripande nivå och överförs sedan till nämnder och enheter som 

ska uppfylla dem genom egen planering. Kommuner sätter inte individuella mål men 

ambitionen verkar finnas hos de flesta. Mål som begrepp definieras olika i kommuner och det 

är troligen därför det skiljer sig i metoder att sätta upp mål. Den största svårigheten för 

kommuner verkar dock vara att följa upp sina uppsatta mål. Detta kan bero på att det inte 

finns några klara mallar att utgå ifrån när ett mål ska följas upp och utvärderas. Kommuner 

använder i dagsläget många olika modeller för att göra uppföljning, detta verkar även gälla 

internt hos kommuner. 

 

Vissa kommuner har höga ambitioner och stort engagemang när det gäller användandet av 

teoretiska styrningsmodeller på ledningsnivå. Dock verkar det inte som att anpassningen av 

modellerna nedåt i organisationen (nämnder) är felfri, processen verkar ibland kunna ta lång 

tid. Frågan som kan ställas är om styrmodellerna är kunskapsmässigt ordentligt 
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implementerade eftersom inte alla nivåer i kommuner använder sig av dem. Eller finns inte 

viljan hos politikerna och de anställda? Vid användande av olika styrningsmodeller borde 

kommuner utgå från sina egna preferenser och kanske modifiera modellerna så att de kan 

komma att passa alla delar inom kommunen på ett bättre sätt. 

 

Generellt sett är många kommuners måldokument väldigt röriga för en utomstående 

betraktare. Detta beror antagligen på att kommunerna försökt ta det bästa från andra teoretiska 

modeller och utifrån dem skapa egna, men tyvärr blir det ibland virrigt och exempelvis 

uppfattas samma information olika i olika dokument. 

 

Med en mindre administration finns det både för- och nackdelar. Fördelen kan vara att 

kommuninvånarnas skattepengar fördelas direkt på verksamheten istället för på den tärande 

delen (administrationen). Vissa kommuner har valt att ha en mindre politisk- och 

förvaltningsadministration. I dessa kommuner behandlar och beslutar kommunstyrelsen i 

princip om alla ärenden inom alla verksamheter. Frågan är hur denna centralisering av 

beslutsprocessen påverkar kvaliteten på besluten. Besluten tas av fritidspolitiker som utöver 

sitt ordinarie arbete ska sätta sig in i många frågor inför besluten.  

 

Kommuner använder sig inte i så stor utsträckning av renodlad intern benchmarking. Detta 

kan bero på att det inte ses som något positivt av personalen i verksamheterna p.g.a. att 

metoden går ut på att prestationer mäts och arbeten på olika enheter sätts i relation till 

varandra. Att bli granskad i sitt arbete kan eventuellt upplevas som en ständig bevakning. 

Personalen har nog svårt att se det positiva i ett sådant projekt även om det i sin helhet skulle 

vara positivt för organisationen. En verksamhet där personalen trivs grundar sig på att de 

anställda får tycka till om sitt arbete samt vara med och bestämma om hur verksamheten ska 

utvecklas och hur de själva kan utvecklas. 

 

Sammanfattningsvis visar kommuner många likheter i sina sätt att styra genom fastställda mål 

och mätmetoder. Likheterna kan t.ex. förklaras av att många kommuner är små, relativt nya 

och följer lagen om god ekonomisk hushållning. Kommuners budget och 

målstyrningsmodeller är det enda sättet för dem att styra sin organisation. Kommuner 

upplever det svårt att sätt upp verksamhetsmål och därför inriktar de sig på att utveckla de 

finansiella målen istället eftersom de är enklare att fastställa och följa upp. Kommuner 

uppvisar även skillnader i sina sätt att styra. Den största skillnaden är att kommuner använder 
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olika varianter av samma sorts styrmodeller och därmed mäter, följer upp och analyserar de 

sina uppsatta mål och styrkort på olika sätt. 

7. 2 Förslag på fortsatt forskning 
Tanken med uppsatsen var från början att studera varje kommun djupare genom att intervjua 

både politiker och tjänstemän på olika nivåer inom kommunerna. Genom dessa intervjuer 

skulle en bredare och mer heltäckande bild kunna ges över vad de uppsatta målen generellt 

sätt betyder för dem som berörs. 

 

En annan idé skulle kunna vara att göra en mer omfattande, eventuellt kvantitativ 

undersökning, på ett flertal kommuner. Detta för att i slutändan kunna dra en större 

generaliseringsgrad över uppsatsen. Emellertid lämnar författarna dessa trådar till dem som 

ska skriva uppsats i framtiden. 
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8 Kritisk granskning 
I detta avslutande kapitel diskuteras hur validiteten och reliabiliteten i uppsatsen utföll. 

Vidare argumenteras för uppsatsen generaliserbarhet. 

8.1 Validitet 
Författarna anser att validiteten i uppsatsen ligger på en god nivå. Denna bedömning görs 

eftersom författarna anser att de personer som blivit intervjuade har god kunskap inom det 

berörda ämnesområdet. Alla de intervjuade ekonomicheferna hade en klar och övergripande 

uppfattning om hur deras verksamhetsstyrning fungerade. 

 

Intervjuerna med respektive kommuns ekonomichef genomfördes enligt planerna. En styrka 

som kan ses i den valda metoden är att författarna enbart utgick från ett få antal frågor för att 

få en så öppen dialog som möjligt. Detta gjorde att respondenten kunde tala fritt och ”från 

hjärtat” eftersom han då inte blev styrd att avge det den korrekta formuleringen av svaret. 

 

Innan respektive intervju genomfördes skickades de frågor författarna hade för avsikt att ställa 

med e-post till respektive ekonomichef. Detta kan ses som både positivt och negativt. 

Negativt i det avseendet att respondenten ges tid till att förbereda svar, men uppsatsgruppen 

ansåg att de positiva aspekterna övervägde detta. På detta sätt kunde respondenten få en 

överblick om vad intervjun skulle komma att handla om och ges möjlighet att ta fram material 

som författarna sedan kunde få stor nytta av. 

 

En av författarna har egna erfarenheter från en av de undersökta kommunerna vilket ibland 

kan ha påverkat och försvårat objektiviteten.  

8.2 Reliabilitet 
Författarna anser att den uppriktighet och ärlighet som de intervjuade personerna uppvisade 

kan betraktas som god. Detta görs efter bedömning av de intervjuades svar kopplat till deras 

kroppsspråk och efter en vidare jämförelse av deras svar med skriftliga källor. 
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Under intervjuerna användes en bandspelare. Författarna är medvetna om att detta kan ha 

hämmat respondenten i dennes svar men uppsatsgruppen ansåg att detta förfarande ändå är det 

ultimata för att i slutändan kunna citera den intervjuade på ett korrekt sätt.  

 

För att öka reliabiliteten i uppsatsen skickade författarna en sammanställning av empirin till 

respektive kommuns intervjuade ekonomichef. Detta för att ge dem möjlighet att granska och 

godkänna det författarna skrivit. 

 

Dock så kan inte en generell tillförlitlighet läggas i uppsatsen. Det som författarna i efterhand 

konstaterat är att ett flertal intervjuer inom varje organisation eventuellt hade varit att föredra. 

Detta hade kunnat ge en bredare grund och en djupare förståelse till varför inte allt fungerar 

som det ska längre ner i organisationerna.  

8.3 Generalisering 

Det stora antalet styrmodeller som påträffats under uppsatsens skrivande gör det svårt att 

generalisera hur kommuner styr sina verksamheter. Resultatet kan ändå bidra till att se 

mönster i styrning inom offentlig verksamhet och därmed användas i fortsatt forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Gnesta kommuns organisationsschema 

 
Källa: Gnesta kommuns årsredovisning år 2005. 



 

Bilaga 2 Exempel på övergripande styrkort i Gnesta 

kommun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Gnesta kommuns årsredovisning 2005. 

  Ekonomi Brukare Process Mänskliga 
        resurser 

Ekonomi i 
balans 

Mätning mot 
balanskravet. 

Kvalitetsmätning 
2006 - kvalitet i 
verksamheten. 

Effektivitetsprojekt 
och effektivitets- 
mätning 2006. 

Medarbetarenkät 
2006 – mätning av 
andel nöjda 
medarbetare. 

  Mätning mot 
överskottsmålet.   

Årliga jämförelser 
via "Sextetten" och 
räkenskaps- 
sammandrag. 

  

Sänkt 
sjukfrånvaro  
25 % från 2003 - 
2008 

  
Kvalitetsmätning 
2006 – 
kontinuitet. 

Hälso- och 
arbetsmiljö- 
projekt. 

Medarbetarenkät 
2006. Antal 
långtidssjukskrivna 
åter i arbete. 

500 fler 
Gnestabor 2008 Skatteintäktsmätning.   

Marknadsförings- 
program, 
genomslag i 
media. 

  



 

Bilaga 3 Exempel på bibliotekets mål och styrkort i 

Gnesta kommun 

  Ekonomi/finans Medborgare Process Mänskliga resurser 

Erbjuda 
allmänkultur och 
bibliotekstjänster 
till boende och 
besökare i Gnesta 
kommun. 
Underlätta 
biblioteks- 
användandet för 
funktionshindrade.  

Hålla budget. 
Kontroll varje 
månad. 

En brukarenkät 
kommer att 
genomföras, 
avseende 
service, 
öppettider och 
urval. 

Nya idéer 
dokumenteras. 

Fortgående 
kompetensutveckling 
med kursdeltagande, 
läsecirklar, minskad 
sjukfrånvaro, ökad 
trivsel, delaktighet 
och engagemang. Ett 
index underlättar 
jämförelse mellan 
åren. 

 

Källa: Gnesta kommuns årsredovisning 2005. 

 



 

Bilaga 4 Kommunstyrelsen och kultur- och 

tekniknämndens måluppfyllelse i Gnesta kommun 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Källa: Gnesta kommuns årsredovisning 2005. 

  
Kommunstyrelsen Kultur- och 

tekniknämnden 
Ekonomi i 
balans 

Kommunen har klarat 
balanskravet och 
överskottsmålet, dvs. att ett 
överskott om 2 % av skatter 
och statsbidrag skall vara 
7 473 tkr. Resultatet för 2005 
är 7 707 tkr. 

Den avgiftsfinansierade 
verksamheten avseende 
vatten och avlopp har med 
anledning av minskad 
vattenförbrukning inte uppnått 
sina intäktskrav. En mängd 
akuta reparationer i ishallen 
har medfört ett underskott i 
gatu-, park- och 
anläggningsenhetens bokslut. 
Förvaltningen har vid det 
årliga budgetseminariet 
påpekat behovet av ett extra 
anslag för akuta reparationer i 
ishallen. 
 

Sänkt 
sjukfrånvaro 
25% från 2003 - 
2008 

Hälso- och arbetsmiljöprojekt 
fortgår. 
Alla medarbetare har fått en 
kontroll av den egna hälsan 
genom s.k. AHA-enkäten där 
livsstilsfrågor och 
arbetsrelaterade frågor 
undersökts. Resultatet har 
diskuterats på 
arbetsplatsträffarna och 
personlig friskvård har 
erbjudits. Cheferna har 
påbörjat utbildning i 
hälsofrämjande ledarskap. 
Sjukfrånvaron har minskat 
med 12 % i hela kommunen. 
 

Sjukfrånvaron är låg. De 
anställda erbjuds möjligheter 
till vidareutbildning och 
förvaltningen uppmuntrar till 
friskvård för att uppnå bättre 
arbetsmiljö.  

500 fler 
Gnestabor 2008 

Befolkningen uppgår till 9 958 
en ökning med 12 personer. 
Ökningen hade behövt vara 
betydligt större för att svara 
mot kommunen satsningar 
och tillgodose behovet av 
skatteintäkter. 

Förvaltningen arbetar för att 
kunna erbjuda så attraktiv 
boendemiljö som möjligt. Det 
gäller bl.a. bra vägar, vackra 
parker, hög vattenkvalitet och 
inte minst kulturarrangemang 
och fritidsaktiviteter. 



 

Bilaga 5 Nykvarns kommuns organisationsschema 

Källa: http://www.nykvarn.se/download/18.799696b310e83d763bb800049/Politisk+organisation20061027.pdf 



 

Bilaga 6 Nykvarns kommun – uppföljnings- och 

utvärderingsplan (några exempel) 
 

Mål Uppföljning och 

utvärdering 

Redovisning/ansvar 

Kommunfullmäktige – 

inriktningsmål 

Ekonomi i balans. 

Följs upp i budget och 

årsredovisning. 

 

Redovisas i budget 

och årsredovisning. 

Ansvar: Ekonomichef 

Kommunfullmäktige – 

effektmål 

Nettokostnadernas andel av 

skatter och generella statsbidrag 

ska minska jämfört med 2006 års 

budget. 

 

Följs upp i prognoser 

och årsredovisning. 

 

Redovisas i budget- 

uppföljningar, delårs- 

rapport och 

årsredovisning. 

Ansvar: Ekonomichef 

Kommunstyrelsen – 

inriktningsmål 

Samtliga enheter ska klara att 

hålla sin nettobudgetram 

 

Följs upp i 

budgetuppföljningar, 

delårs-rapport och 

årsredovisning. 

 

Redovisas till 

kommunstyrelsen i 

samband med 

budgetuppföljning, 

delårsrapport och 

årsredovisning. 

Ansvar: Ekonomichef. 

Kommunstyrelsen – effektmål 

Fler enheter än föregående år ska 

redovisa nettokostnader som är i 

nivå med budget. 

 

Följs upp i 

budgetuppföljningar, 

delårs-rapport och 

årsredovisning. 

 

Redovisas till 

kommunstyrelsen i 

samband med 

budgetuppföljning, 

delårsrapport och 

årsredovisning. 

Ansvar: Ekonomichef. 
 

Källa: Nykvarns kommuns uppföljnings- och utvärderingsplan 2006-01-30 åren 2004-2006. 



 

Bilaga 7 Salems kommuns organisationsschema 

 

 
 
Källa: http://www.salem.se/upload/Stab/Dokument/organisations-.pdf 



 

Bilaga 8a Salems kommuns övergripande mål och 

inriktningar mandatperioden 2003-2006 
 
 

 



 

Bilaga 8b Fortsättning Salems kommuns övergripande 

mål och inriktningar  
 

 
 
 



 

Bilaga 9 Intervjumall 

Frågor ställda till ekonomicheferna för Gnesta kommun, Salem kommun och Nykvarn 

kommun. 

1. Beskriv kommunens organisation: politiskt, tjänstemannamässigt och beslutsmässigt. 

2. Beskriv kommunens budget, uppföljning. 

3. Enligt kommunallagen ska en kommun göra en budget, finns det något mer sätt ni 

mäter ekonomin och varför? 

4. Hur formuleras verksamhetsmålen och de finansiella målen och vilka formulerar dem? 

5. Hur arbetar politiker och tjänstemän strategiskt med att nå dessa mål? 

6. Hur mäts målen, och hur följs de upp? 

7. Hur mäter ni verksamhetens resultat förutom budgetutfall? 

8. Är de fastställda målen styrande för verksamheten? 

a. Om inte, vilka är de huvudsakliga styrmedlen? 

9. Har ni något samarbetsprojekt med några andra organisationer? 


