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Summary 
 
 

Budget management and the Balanced Scorecard 
 

- as a combination model 
 
 
 
Traditional financial management has lately been criticized, since it gives inadequate and uni-
lateral information for decisions and strategy of the operation. 

The purpose of this essay is to investigate if a balanced scorecard is able to work to-
gether with a budget and become a stronger control system for the management. 

The essay is based on a case study of Omvårdnadsförvaltningen in Skövde kommun. 
Essential theory underlies the gathering of data as well as the analysis, and the empirical in-
vestigation is based on personal interviews. 

 Omvårdnadsförvaltningen will introduce balanced scorecard, when they have seen that 
their management control system has to be developed and improved to get a higher quality in 
their management. They have been chosen balanced scorecard because it helps them to focus 
not only on the financial targets but also on the internal processes, customers and learning and 
growth issues. 

The difference between private companies and public services are that public services 
are forced by the law to use budget. Omvårdnadsförvaltningen therefore need a measurement 
instrument who is a complement to the budget.    

Budget is a statement of the financial position of the union for a definite period of time 
(fiscal year) based on estimates of expenditures during the period and proposals for financing 
them. 

The balanced scorecard is a strategic management and measurement system that links 
strategic objectives to a comprehensive range of key performance indicators, to provide a bal-
anced view. It is a management system that analyzes organizational success by reviewing the 
combination of financial, customer, internal business process and employee learning and 
growth perspectives 

The conclusions drawn from my analysis are that two parallel control systems could 
complement each other’s weaknesses. The budget and the balanced scorecard seem to harmo-
nize very well, as the balanced scorecard has a long term strategy while the budget has a short 
term strategy. In my combination model, the difference in working only with a balanced 
scorecard is that the budget will have a stronger position than the financial perspective in a 
balanced scorecard.  
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Sammanfattning 
 

 
Under senare tid har det uppstått negativ kritik mot den traditionella ekonomistyrningen då 
den anses på lång sikt ge bristfällig och ensidig information för verksamhetens beslut och 
strategi.  

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka och beskriva huruvida balanserat 
styrkort kan användas tillsammans med budgeten och bli ett kraftfullare styrmedel. För att 
uppfylla uppsatsens syfte har tillgänglig teori studerats inom det aktuella området samt ge-
nomfört en empirisk undersökning i form av en fallstudie hos Omvårdnadsförvaltningen i 
Skövde kommun. Empiriskt material samlades in genom personliga intervjuer.  

Omvårdnadsförvaltningen skall införa balanserat styrkort då de insett att deras styrning 
behövde utvecklas och förbättras för att få ökad kvalité i styrningen. Omvårdnadsförvaltning-
en vill införa balanserat styrkort för att få bort fokus på budgeten och för att kunna koncentre-
ra sig mer på annat än bara finansiella mått. Skillnaden mellan privat verksamhet och offent-
lig verksamhet är att den offentliga är enligt lag tvingade att använda sig av budget. Tanken 
med införandet av balanserat styrkort är därför att det skall verka som ett strategi- och kom-
munikationsverktyg samt ett komplement till budgeten.   

En budget är en i siffror uttryckt ekonomisk handlingsplan för en framtida period. Att 
styra med budget innebär att ledningen styr med en verksamhetsplan uttryckt i finansiella 
termer som bygger på företagets resultaträkning. En hel del kritik har därför riktats mot denna 
ensidiga användning av finansiella mått för styrning, eftersom den anses ge en ofullständig 
bild av företaget. Utgångspunkten för budgeten är de strategiska mål som företa-
get/organisationen satt upp för den närmaste framtiden. En budget möjliggör samarbete mel-
lan ett företags/organisations olika funktioner. 

Balanserat styrkort innebär att företagen även använder sig av icke-finansiella nyckeltal 
vid värdering och ekonomisk styrning och med en långsiktig fokusering. Det mest konkreta 
och enklast synbara bidraget med balanserat styrkort är uppmärksamheten på att mäta företa-
gets verksamhet i fler perspektiv än enbart det ekonomiska. Det översätter ett företags strategi 
till ett antal mål och presentationsmått i ett antal perspektiv som skall integrera med varandra. 
Utfallet påverkas av hur ett företag arbetar med lärande, förnyelse- och utvecklingsperspekti-
vet inför framtiden. 

De slutsatser som jag kunde dra utifrån min analys är att två parallella styrmedel kan 
komplettera varandras brister. Budgeten och det balanserade styrkortet förefaller komplettera 
varandra väl, där styrkortet ser till långsiktig måluppfyllelse och budgeten till kortsiktig pla-
nering. I min kombinationsmodell får dock budgeten en starkare roll än det finansiella per-
spektivet i balanserat styrkort. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel ger jag en bakgrund till varför den traditionella ekonomistyrningen med finan-
siella nyckeltal inte är tillräckliga. Därefter beskriver jag kort det balanserade styrkortets 
förmåga att fungera som ett komplement med icke-finansiella nyckeltal. Slutligen avslutar jag 
med min problemformulering som leder till mitt syfte med studien. 

 

1.1 Problembakgrund 
 
Organisationer påverkas av många olika externa faktorer, så som ökad globalisering, konkur-
rens, förändrade konsumtionsvanor, kortare produktlivslängd, snabb teknologisk utveckling 
och ökad miljöhänsyn. Strategisk planering och ett bra styrverktyg är viktigt för att företa-
gen/organisationerna skall bli medvetna om förändringarna i omvärlden och effektivt kunna 
vidta åtgärder och anpassa verksamheten. 

Budgetering är sedan gammalt det vanligaste styrverktyget. Det ses som symbol för det 
gamla synsättet med stark central styrning och det används för att uppnå dem ekonomiska 
målen.  

Budget har förekommit i offentliga förvaltningar i århundraden, men privata företag 
började inte använda sig av budgetar förrän långt senare. Idag förekommer de i de flesta for-
mer av organisationer. Eftersom budgetering har förekommit under en så lång period och i så 
många olika former är det svårt att hitta en modell av hur det generellt skall se ut. Utgångs-
punkten för budgeten är de strategiska mål som företaget/organisationen satt upp för den när-
maste framtiden. En budget möjliggör samarbete mellan ett företags/organisations olika funk-
tioner. Detta samarbete är viktigt för att säkerställa att de produkter som företa-
get/organisationen förväntas sälja också kommer att tillverkas. De senaste åren har det ifråga-
satts om det är rätt att låta budgeteringen ha en så viktig roll i företagets styrning. Budgetarbe-
tet pekas därför ofta ut som den stora fienden för företagens/organisationens utveckling1  

Att helt lägga ned en budgetprocess, som kanske fungerat väl i en organisation i flera år-
tionden, påverkar både styrning och organisation och är därför inte alls en självklar handling. 
Det verkar dock som kritikerna är överens om att den traditionella budgetstyrningen inte är 
tillräcklig för styrning av dagens företag.2 

Budgetens ensidiga kostnadsorientering har framställts som en brist, särskilt eftersom 
många producerande företag har en rörlig intäktssida och en produktion som är jämn över 
tiden. Med andra ord blir budgeten meningslös i dessa företag då den inte ändras. Risken är då 
också att man tar ”mer av detsamma”, d.v.s. budgeten ligger fast och låser organisationen. En 
chef, som har pengar överlämnar inte gärna dessa till en avdelning som har ett större behov av 
dem och som kanske är viktigare att fylla för organisationen som helhet.3  

Med balanserat styrkort, som är ett exempel på en modern styrmetod, vill man uppnå 
helhetsperspektivet i styrningen - ett styrverktyg som många menar har kommit för att kon-
kurrera med budgetstyrning.4 Amerikanerna Robert Kaplan, professor vid Harvard, och kon-
sulten David P Norton fick i början på 1990-talet i uppdrag av KPMG´s forskningsenhet att 
studera och utveckla ett förslag till framtida mätetal för företag och organisationer. Uppdraget 

                                                 
1 Jan Wallander, Budgeten – ett onödigt ont (Stockholm: SNS Förlag, 1995) 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 
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kan ses som ett utslag av den livliga debatt som under en tid hade förts om den amerikanska 
industrins förlorade konkurrenskraft, främst gentemot Japan.5 Samtidigt med den då dagsak-
tuella hårda konkurrenssituationen växte även medvetenheten fram om att framtidens företag 
med all sannolikhet skulle se annorlunda ut än de traditionella industriföretagen, detta blev 
starten till balanserat styrkort. Företagens och organisationernas gemensamma uppfattning var 
att traditionell finansiell styrning inte fungerade tillfredsställande för att tillgodose de behov 
som fanns.6  

Balanserat styrkort innebär att företagen även använder sig av icke-finansiella nyckeltal 
vid värdering och ekonomisk styrning och med en långsiktig fokusering. I motsats till budge-
tering som främst använder sig av s.k. finansiella nyckeltal med ett kortsiktigt fokus. Färre 
verkar dock ha insett vidden av denna övergång. Ofta har budgetarbetet fortsatt vid sidan om, 
och gamla arbetssätt och rutiner fortsatt. Den relevanta frågan, som synnerligen också verkar 
vara svårbesvarad, är förstås om det verkligen går att överge budgeten som styrinstrument.7  
 

                                                 
5 Jan Wallander 1995 
6 Jan Lindvall, Verksamhetsstyrning – Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning (Lund: 
Studentlitteratur, 2001) 
7 Ibid 
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1.2 Problemformulering 
 
Det finns ett antagande om att budgeten är det främsta styrmedlet. Vissa hävdar att det är ett 
föråldrat styrverktyg och att balanserat styrkort är det som istället skall användas. På vilket 
sätt kan balanserat styrkort vara ett komplement till budgeten? Kan dessa två styrmedel bli en 
gemensam kombinationsmodell? 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva huruvida balanserat styrkort kan an-
vändas tillsammans med budgeten och bli ett kraftfullare styrmedel. Jag avser att beskriva och 
analysera styrning med budget i allmänhet samt diskutera hur styrningen skall kunna komplet-
teras med ett balanserat styrkort och bilda en kombinationsmodell och inte bli två styrmedel 
som löper parallellt med varandra. 
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2 Metod 
 
I kapitlet nedan redovisar jag studiens angreppssätt, d.v.s. hur jag har genomfört min utred-
ning samt den metod jag valt för att få svar på mitt syfte med uppsatsen. Vidare redogör jag 
för hur det empiriska materialet samlades in. 
 
 
Utgångspunkten för min studie är de teorier som finns om mitt problem. Jag kommer att utgå 
från dessa teorier, undersöka omvårdnadsförvaltningen i Skövde kommun och därefter analy-
sera den mot teorierna.  
 

2.1 Empirisk fallstudie 
 
Fallstudie är en undersökningsprocess där forskaren har ingen eller liten kontroll och svarar 
på frågorna ”hur” och ”varför”. Undersökningen omfattar aktuella händelser och fallstudiens 
huvudsyfte är att komma fram till helhetsinriktad förståelse.8 Mitt syfte med uppsatsen är att 
undersöka och beskriva om balanserat styrkort kan användas tillsammans med budgeten och 
bli ett kraftfullare styrmedel. För att kunna besvara uppsatsens syfte på bästa sätt har jag valt 
att utföra en fallstudie, denna kommer att ske på Omvårdnadsförvaltningen inom Skövde 
kommun.  
 

2.2 Val av företag 
 
Min uppsats bygger inte bara på budget och balanserat styrkort i offentlig verksamhet utan 
möjligheten till att kombinera dessa styrverktyg oavsett verksamhet. Val av företag grundar 
sig därför på att jag ville ha ett företag som önskar utveckla sin budgetstyrning. För att få rätt 
information och kunna uppfylla syftet hörde jag mig för på olika företag i Skövde och tog 
reda på vilken typ av styrning de använder sig av. Jag var i kontakt med både privata företag 
och offentliga verksamheter. Att det blev Omvårdnadsförvaltningen i Skövde beror på att jag 
blev tipsad om att de skulle införa ett nytt styrmedel. De kan enligt lag ej utesluta budget utan 
måste ha två parallella system eller ett kombinerat.  
 

2.3 Metod för datainsamling 
 
Det finns två olika metoder att använda vid vetenskapliga studier, kvalitativ och kvantitativ. I 
kvantitativa metoder försöker forskaren att få en förståelse för problemet i allmänhet. Kvanti-
tativ metod används vid större och bredare mätningar av datainsamlingen, samt vid statistisk 
analysering. Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod då det är en metod som lämpar 
sig för mer djupgående studier. Den ger en detaljerad och mångsidig information samtidigt 
som den ger stor flexibilitet. 9 En kvalitativ intervju passar också bäst när få enheter undersöks 
och när jag som intervjuar tillåts vara flexibel och följsam i enlighet med respondentens svar. 
Det intressanta för mig är vad den enskilde individen säger samt hur individen tolkar ett spe-

                                                 
8 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber Ekonomi 2005) 
9 Runa Patel & Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (Lund: Studentlitteratur 2003) s. 14. 
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ciellt fenomen. Genom en intervju kan respondenten beskriva situationen med egna ord och 
jag får större möjlighet till fylligare och mer detaljerade svar.10  

Jag tog kontakt med personalansvarige Tony Pehrson på omvårdnadsförvaltningen i 
Skövde kommun efter tipset om att de skulle implementera ett nytt styrverktyg. De använder 
sig idag av budget som styrverktyg, men skall införa balanserat styrkort i någon form. Efter 
samtal med honom per telefon, blev jag ombedd att skicka e-post om uppsatsens syfte och 
utformning, för att sedan träffas personligen. Tony Pehrson sitter med i projektgruppen som 
skall arbeta fram formen för balanserat styrkort. Jag hänvisades vidare till mina respondenter, 
varefter jag tog kontakt med dem och bokade tillfälle för intervju. Urvalet har styrts dels av 
att de skall arbeta med ekonomifrågor, dels ha kunskap om hur den ekonomiska styrningen 
används.  
 

2.3.1 Intervjuer 
 
Vid kvalitativa intervjuer finns det två huvudsakliga former av intervjuer - ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren bara ställer en 
eller ett fåtal frågor till respondenten som sedan fritt får svara och prata vidare runt området. 
Ostrukturerad intervju är att jämställas med ett vanligt samtal. Semistrukturerade intervjuer 
innebär att forskaren har ett intervjuunderlag med frågor som skall besvaras, men att intervju-
aren är inställd på att vara flexibel när det gäller ordningsföljden av ämnet och låter respon-
denten utveckla sina idéer inom dessa områden.11  

För att få den primärdata jag behöver till empirin valde jag att genomföra semistrukture-
rade intervjuer med ett färdigt frågeunderlag, men var flexibel i ordningsföljd. Jag använde 
frågeunderlaget mer som manual till mina följdfrågor, då det gav bättre möjlighet att jämföra 
de olika respondenternas svar om budget och balanserat styrkort. Vid en ostrukturerad inter-
vju fanns det en större risk att jag fått tre stycken helt olika samtal och inriktningar på mina 
intervjuer. Jag utformade intervjuunderlaget med grund i den teoretiska bakgrunden och har 
även försökt utforma frågor som inte är ledande. Jag valde att ställa ett större antal frågor om 
budget än balanserat styrkort, då det är vad Omvårdnadsförvaltningen använder sig och har 
erfarenhet av i dagsläget. Se bilaga 1. 

De personliga intervjuerna ägde rum i Omvårdnadsförvaltningens egna lokaler. Jag val-
de att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg för att undvika att respondenterna diskuterade 
svaren med varandra.  Personliga intervjuer genomfördes med tre personer, två med ekono-
miskt ansvar och en i ledande befattning. Intervjuerna tog i genomsnitt en timme och respon-
denterna tillät mig att spela in intervjuerna på band. För att verifiera material och korrigera 
eventuella felaktiga uppfattningar tog jag kontakt med respondenterna efter intervjuerna för 
komplettering. 
 

2.4 Litteraturgenomgång 
 
Utöver den primärdata som samlats in har även data av sekundär karaktär studerats. För att 
bygga upp en teoretisk referensram har jag utfört en litteraturstudie som enligt Wiedersheim-
Paul och Eriksson (1991) har flera syften. 12  Bland annat ger litteraturstudien en överblick 

                                                 
10 Bryman & Bell 2005 
11 Ibid 
12 Finn Wiedersheim-Paul & Lars Torsten Eriksson, Att utreda, forska och rapportera (Malmö: Liber Ekonomi 
1991) 
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över hur problemområdet uppfattas i litteraturen. Litteraturstudien kartlägger också olika syn-
sätt för ett visst problem samt tar fram data för den aktuella utredningen. Jag startade mitt ar-
bete med att söka litteratur om det som min studie skall handla om - en kombinationsmodell 
av budget och balanserat styrkort - med stöd av det nationella biblioteksdatasystemet Libris.13 
Jag har vid mitt sökande i olika databaser använt mig av sökord som ekonomistyrning, budget 
och balanserat styrkort. Utöver detta har också tidigare studiers referenslistor bidragit med 
tips och idéer gällande relevanta källor. 
 

2.5 Validitet 
 
Validitet definieras som sanningen och riktigheten hos ett yttrande.14 Direkt efter varje inter-
vju har jag sammanställt materialet och skickat detta till respondenten för genomläsning och 
godkännande, för att säkerställa att jag korrekt återger deras bild, vilket ger undersökningen 
validitet.  

De primära källor som använts i undersökningen är intervjuer med personer som alla 
har erfarenhet av ekonomisk styrning. Eftersom den person jag först ringde till skickade mig 
vidare till respondenterna, behöver jag vara metodkritisk. Det kan vara så att informanten har 
skickat mig till personer som skulle ge de ”rätta” svaren utifrån företagsperspektivet. Samti-
digt kan det även ses som positivt då de personer jag intervjuade var väl motiverade och hade 
tid för mig, då de själva godkänt och valt sin medverkan. Det hade annars funnits en risk att 
de intervjuade hade saknat engagemang och att intervjun hade blivit stressad.  
 

2.6 Reliabilitet 
 
Reliabilitet definieras som tillförlitligheten och trovärdigheten i en studie. Det innebär att 
mätinstrumentet skall ge tillförlitliga och stabila utslag och att studien skall kunna upprepas 
med samma resultat.15 Reliabiliteten rör insamlad data, val av data som används, insamlings-
sätt samt bearbetning.16 Intervjuareffekt och kontexteffekt är två faktorer som påverkar indi-
viduella intervjuers reliabilitet. En intervjuareffekt är det faktum att respondenten påverkas av 
intervjupersonens närvaro vilket kan skapa ett speciellt resultat.  

Kontexteffekten innebär att platsen där intervjun utförs medför ett visst resultat. Kon-
texten kan vara antingen artificiell eller naturlig, det vill säga om intervjun äger rum i ett 
sammanhang som är ovanligt respektive naturligt för respondenten. En annan omständighet 
som styr kontexteffekten är om intervjun är planerad eller oplanerad.17 För min studie där jag 
valt personliga intervjuer i deras egna lokaler påverkas inte undersökningens tillförlitlighet 
eller trovärdighet, utan gör respondenten trygg och kan koncentrerar sig på ämnet fullt ut.  
 

                                                 
13 Bryman & Bell 2005 
14 Ibid 
15 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991 
16 Bryman & Bell 2005 
17 Ibid 
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2.7 Alternativa metodval 
 
Ett alternativ till intervjuer skulle kunna vara att jag valt att göra en kvantitativ undersökning i 
form av enkät. En enkätundersökning hade gett fördelen att jag kunde ha nått ut till fler re-
spondenter vilket hade gett ett större svarsunderlag och möjligheten att dra statistiskt säkrade 
slutsatser.18 Min uppfattning är att en enkätundersökning inte skulle ha gett tillfredsställande 
information även om en sådan undersökning hade givit mer generaliserbar data. Uppfattning-
en grundar jag på att vid enkätundersökningar måste respondenterna själva läsa och svara på 
frågorna och jag som intervjuare kan inte säkerställa att respondenten förstår frågorna.19 Jag 
har heller ingen möjlighet att ställa följdfrågor. På grund av mitt val av metod kan jag inte 
generalisera mitt resultat, så slutsatserna jag drar är utifrån min undersökning på omvårdnads-
förvaltningen. 

                                                 
18 Bryman & Bell 2005 
19 Ibid 
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel börjar jag med att skriva om ekonomisk styrning. Sedan följer en beskrivning 
av budget respektive balanserat styrkort. Slutligen presenteras en sammanfattning av för- och 
nackdelar med respektive styrverktyg. Teorin kommer att användas som grund för empiri och 
analys. 
 

3.1 Ekonomisk styrning 
 
Styrning (Control) handlar om att kontrollera att något går i den riktning företa-
get/organisationen avsett det skall gå i. Det kan handla om finansiell styrning om vi pratar om 
ett företags finansiering och redovisning, men främst avses ekonomisk styrning inom företa-
get/organisationen.20  

Ekonomisk styrning innebär att ett företag eller för en enhet inom företaget formulerar 
ekonomiska mål för varje självständig enhet.21  

Från och med den senare delen av 1990-talet har företagen börjat omformulera innebör-
den i målstyrning. Begreppet ekonomistyrning har vidgats från att gälla endast produktkalky-
lering, budgetering, internredovisning till icke finansiella mätetal och dess sammanhang så-
som nöjda kunder, hög kvalitet och produktutveckling. De strikta ekonomiska mål som är 
vanliga och lätta att formulera är otillräckliga för en god och långsiktig utveckling. Det är till 
och med så att en alltför stark betoning av de ekonomiska målen kan vara skadlig för utveck-
lingen av nya kundrelationer, nya produkter eller nya processer. Företaget/organisationen 
kanske väljer en mindre vinst nu istället för en större vinst senare. Istället för att bara nå ett 
givet ekonomiskt mål skall företaget/organisationen sträva efter att i varje ögonblick göra så 
bra ifrån sig som möjligt i en mängd olika avseenden. Då uppstår behov av att utforma en 
allsidig målbild och vision som tjänar som rättesnöre så länge den är användbar, men som 
sedan förändras när omständigheterna så kräver.22  

Att bygga och underhålla ett ekonomiskt styrsystem är en av de största utmaningar ett 
företag har. Det handlar inte bara om att förstå ekonomi och ekonomiska analyser, utan också 
om att påverka människor genom att ge dem styrsystem som de förstår och som leder till att 
de kan fatta de bästa besluten i komplicerade situationer.23 
 
Det bör finnas en modell som stödjer organisationens huvudsakliga mål vilka är att: 24 
 

– tillfredställa aktieägarna (skattebetalarna inom offentliga sektorn) genom att åstad-
komma hållbar konkurrensframgång 

– anställa och behålla de bästa människorna 
– vara nyskapande 
– arbeta med låga kostnader 
– lönsamt tillfredsställa kunderna 
– upprätthålla effektiv styrning och främja etisk rapportering 

 

                                                 
20 Lars A Samuelsson, Controllerhandboken (Stockholm: Industrilitteratur 1999)  
21 Jan Bergstrand, Ekonomisk styrning (Lund: Studentlitteratur, 2003) 
22 Ibid 
23 Ibid 
24 Jeremy Hope & Robin Fraser, I stället för budget (Malmö: Liber Ekonomi 2004) 
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Den traditionella budgetmodellen står i strid med vart och ett av dessa mål och företagen har 
sett att de behöver en styrmodell som eliminerar denna konflikt och som stödjer målen.25 

Synpunkter har framkommit om att lösningen på existerande styrproblem sällan är att 
mäta mer, eftersom användandet av fler mätetal riskerar leda till negativa konsekvenser. Sna-
rare handlar det om att utveckla andra sidor av styrningen, som användandet av nya ansvars-
former och stärkandet av positiva normer inom företaget.26  
 

3.2 Budget 
 
En budget är en i siffror uttryckt ekonomisk handlingsplan för en framtida period. Budgeten 
förmedlar ett beslut om hur resurser skall fördelas på de aktiviteter som förekommer i organi-
sationen och ger även direktiv till de underställda om hur dessa resurser skall disponeras på 
den egna avdelningen.27 För de flesta deltagare är budgetprocessen en årlig ritual som är hårt 
förankrad i företagets almanacka. Den startar med en uppgiftsredogörelse som visar företagets 
inriktning och långsiktiga mål. Dessa bildar ramen för en budgetprocess som arbetar sig lång-
samt fram genom otaliga möten vid vilka åsikter byts, deltagarna förhandlar om mål och 
kommer överens om resurser. De flesta budgeterar enligt historik. De arbetar efter samma 
gamla mall och ändrar så att den följer bokföringen istället för att titta framåt, men då kan en 
stor utvecklingsmöjlighet förbises. Varje år skall ses som en nystart för företaget och därför är 
det viktigt att göra analys både externt och internt. Hur ser marknaden ut? Är det låg- eller 
högkonjunktur och hur gör jag då med mina egna kostnader?28 
 

3.2.1  Budgetens syfte 
 

– Planering 
– Samordning 
– Kontroll 
 

Planering kan innebära att bedöma om de ekonomiska och personella resurserna räcker till. I 
tillverkande företag kan samordning innebära avstämning mellan produktion och inköp av 
råvaror eller avstämning mellan försäljning och produktion det kommande året. I ett tjänste-
producerande företag kan samordning betyda att tjänsteutbudet och personalförsörjning av-
stäms. Budget kan också användas för att skapa kontroll över verksamheten. Genom budgeten 
kan resultatansvar delegeras och ansvar utkrävas om resultatmål inte uppnås.  

I stora organisationer kan budgeten främst tjäna som en karta över verksamheten. I 
många stora organisationer får budgetarbetet numera ofta ett syfte att delegera ansvar för re-
sultat och/eller resursanvändning till ansvariga med större detaljkunskaper om delverksamhe-
ter. Under senare år har budgeten även använts i informationssyfte. Budgetarbetet har blivit 
ett sätt att föra ut ledningens idéer om målsättningar, verksamhetsidéer (affärsidéer), strategi-
er, framtidsbedömningar, verksamhetsplaner.29 

En målsättning med budgetering, åtminstone i privata företag, blir då att producera bud-
getar som visar den framtida utvecklingen vad det gäller resultat, kassaflöde och balansposter. 

                                                 
25 Hope & Fraser 2004 
26 Lindvall 2001 
27 Jan Greve, Budget (Lund: Studentlitteratur 1996) 
28 Hope & Fraser 2004 
29 Kenneth Andersson, Budgetering – en introduktion (Malmö: Liber Ekonomi 1993)  
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Det är också viktigt att analysera dessa olika poster för att få en uppfattning om företagets 
ekonomiska läge.30  
 
Många budgetmodeller som används är uppbyggda kring:31 
 

– Resultatbudget 
– Kassaflöde (finansiell 1 års budget, likviditetsbudget) 
– Balansbudget (prognostiserad balansräkning) 
– Nyckeltalsberäkning 

 
 
 

Budgetens uppgifter 
 

Budgetförutsättningar för verksamheten 
 
 
 
              Förutsäga resultateffekter                     Förutsäga likviditetseffekter 
 
 
         Budgeterade intäkter och         Budgeterade in- och utbetalningar 
                  kostnader i resultatbudget                                 i cash flow budget 
 
 

          
 Balansbudget 

Figur 1, Budgetens uppgifter, Andersson, (1993) 

 
 
Resultaträkningen fokuserar på verksamhetens prestationer och resursförbrukning under en 
period. Balansräkningen fokuserar på verksamhetens ekonomiska ställning vid en viss tid-
punkt och kassaflödesanalysen fokuserar på verksamhetens in- och utbetalningar under en 
period. En viktig uppgift i budgeteringen blir, som beskrivs i figur 1, att förutsäga verksamhe-
tens effekter på resultat, balansposter och likviditet. En resultateffekt avser verksamhetens 
intäkter och kostnader medan likviditetseffekter avser betalningsflöden. Likviditeten är kort-
siktigt den viktigaste faktorn i företagets ekonomi. Likviditet är omsättningstillgångar delat 
med kortfristiga skulder, för att se om ett företag har en god betalningsförmåga. Om de likvi-
da medlen skulle ta slut utgör detta ett direkt hot mot företagets överlevnad. Därför är det vik-
tigt att även på kort sikt hålla likviditetsflödet (kassaflödet) under uppsikt, dels för att ge un-
derlag för styrning och dels för att i tid upptäcka eventuella likviditetsbrister.32   

Resultatbudgeten är också mycket viktig eftersom den visar på företagets långsiktiga 
överlevnad. I den sammanställs företagets beräknade intäkter och kostnader för att visa före-
tagets budgeterade resultat för ett verksamhetsår.33 Om det budgeterade resultatet blir negativt 
får företaget fundera på olika lösningar för att ändra på detta, innan det är för sent. Balans-

                                                 
30 Andersson 1993 
31 Ibid 
32 Ibid 
33 Ibid  
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budgeten visar sen slutligen den förväntade ekonomiska ställningen vid budgetperiodens slut 
samt ger information om företagets förväntade soliditet och framtida kapitalbehov.34  
 

3.2.2 Budgetering företagens främsta styrmedel 
 
Vårt behov av trygghet är stort. Årsbudgeten ses ofta som ett trygghetsinstrument och den 
tryggheten vill företagen inte släppa. En gång om året måste företagen sätta sig ner och funde-
ra på den ovissa framtiden, men sedan budgeten är fastlagd och ansvaren definierade, har fö-
retagen en ram att arbeta inom och kan skjuta framtidsspekulationerna åt sidan till nästa höst. 
Detta är dock bara en falsk trygghet. Den verkliga tryggheten ligger i förmågan till anpass-
ningen till omvärlden.35 

 

3.2.3 Målstyrning 
 
Tanken med målstyrning är att kunna upprätta styrning där medarbetarna, inom de ramar som 
organisationen har satt upp, har större frihet att planera och arbeta mot uppsatta mål. Vid den-
na typ av styrning är det viktigt att en uppföljning av vad som presterats sker inom organisa-
tionen. En central del inom målstyrning är att kunna uppvisa resultatet dock inte hur det har 
uppnåtts.36 Att arbeta med målstyrning inom den offentliga verksamheten är väletablerad. 
Med utgångspunkt från de mål som fullmäktige sätter upp skall förvaltningarna sedan formu-
lera egna mål för hur verksamheten skall utformas och bedrivas.37 
 

3.2.4 Budget och verksamhetsplan 
 
Verksamhetsplan är det styrverktyg som främst används i offentliga verksamheter. Verksam-
hetsplan innebär en idé/plan som är framtagen under demokratiska former om vad verksamhe-
ten går ut på och/eller vad man tänker bedriva för verksamhet.38 Den måste vara dokumente-
rad och är det dokument som anger målsättningarna för exempelvis nämndernas olika verk-
samheter. Beslut om verksamhetsplanen fattas i fullmäktige, vanligen fattas detta beslut vid 
samma sammanträde som internbudgeten fastslås.39  

Att styra med budget innebär att ledningen styr med en verksamhetsplan uttryckt i fi-
nansiella termer som bygger på företagets resultaträkning. Den visar dock endast det som re-
dan har hänt och ingenting av det som kommer att hända. En hel del kritik har därför riktats 
mot denna ensidiga användning av finansiella mått för styrning, eftersom den anses ge en 
ofullständig bild av företaget.40 
 

                                                 
34 Andersson 1993 
35 Wallander 1995 
36 Lindvall 2001 
37 Brorström m.fl. 1990 
38 Bergstrand 2003 
39 Ibid 
40 Ibid 
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3.2.5 Budget och prognos 
 
En prognos kan ses som en sammanfattning av de förväntningar som företagsledningen har 
om framtiden. En framtidsbedömning av externa faktorer som kan förväntas påverka företaget 
men som företaget inte själv i full utsträckning kan påverka.41  

När en budget utformas innebär det enligt Wallander (1995) att det görs en uppskattning 
av vilket resultat företaget kommer att uppnå under det kommande året och därmed också hur 
kostnader, intäkter och olika balansposter kommer att utveckla sig samt de priser de har möj-
lighet att ta ut för sina tjänster. En mängd antaganden måste också göras för att få fram pro-
gnoser för kostnadsutvecklingen. 42  

Prognostiseringen kan kopplas ihop med planeringsprocessen eftersom prognosen är ett 
hjälpmedel för att uppskatta ett företags försäljning för att produktionen skall kunna bestäm-
mas. En rättvisande prognos kan även leda till att ett företags resurser används så effektivt 
som möjligt. Prognoser och kalkyler ingår även som hjälpmedel i den plan som utgör förut-
sättningar för den framtida budgeten. Prognossyftet kan kopplas samman med planeringssyf-
tet eftersom en prognos kan vara ett bra hjälpmedel när en planering av framtiden skall göras. 
Prognossyftet har även en viss koppling till kontroll och uppföljningssyftet, därför att en pro-
gnos ofta görs när en budgetuppföljning genomförs och om en betydande avvikelse upptäckts 
gör det att en ny prognos om framtiden måste genomföras för att se om någon justering i bud-
geten måste göras. Ett viktigt mål för prognoserna är att vara länken mellan de övergripande 
strategierna, verksamhetsplanerna och de operativa målen och på så sätt är prognoserna ett 
komplement till budgeten då det ibland måste finnas något att mäta mot.43 
 

3.2.6 Kritik mot budgetstyrning 
 
Budgeten eller den s.k. budgetprocessen kritiseras av många. Den tar för mycket tid, kostar 
alltför mycket och tillför alltför lite värde. Budgetmodellen anses inte vara tillräckligt flexibel 
till dagens omvärldskonkurrens med oregelbundet uppkommande förändringar. Så som intel-
lektuellt kapital, omfattande varumärken och lojala kunder har till exempel kommit att bli den 
huvudsakliga drivkraften för organisationerna. Produkt- och strategilivslängder har kortats 
ned. Priser och marginaler är konstant under press, vilket kräver åtgärder för att kraftigt sänka 
de strukturella kostnaderna och minska byråkratin. Alla dessa förändringar gör det svårare för 
chefer att arbeta med budget som konstruerats för en mer stabil omvärld. Men budgeten har 
även kritiserats på ett antal andra punkter. 44 Den kritiker som fått störst uppmärksamhet i den 
svenska debatten är Jan Wallander, f.d. chef för Handelsbanken. Wallanders kritik riktar sig 
först och främst mot det faktum att budgeten baseras på antaganden om framtiden, som byg-
ger på att utvecklingen fortsätter som tidigare. Wallanders slutsats blir att budgetarbetet i bäs-
ta fall är ett slöseri med resurser och i värsta fall direkt farligt för företaget.45 En undersökning 
av budgetpraxis visar att budgetering har ringa betydelse som egentlig beslutsprocess. Den 
fungerar istället som en passiv och defensiv dokumentationsprocess, en slags ritual, utan 
egentlig betydelse för den faktiska resursdisponeringen.46 Andra observationer visar att led-

                                                 
41 Wallander 1995 
42 Ibid  
43 Greve 1996 
44 Hope & Fraser 2004 
45 Wallander 1995 
46 Johansson m.fl., Balancing dilemmas of the balanced scorecard (Accounting, Auditing & Accountability 
Journal Volume 19 nr. 6 2006) 
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ningen och budgetansvariga ofta lägger så stor vikt på delegering och uppföljningsföremålet 
att de budgetansvariga tar rollen som överherrar utan verkligt inflytande på besluten.47 Budge-
ten har sedan utnyttjats till att användas till att ”styra” genom siffror och gjort om budgeten 
till fasta prestationskontrakt som tvingar chefer på alla nivåer att binda upp sig för att leverera 
specifika ekonomiska resultat även om många av de variabler som ligger under dessa resultat 
är utanför deras kontroll. Detta kan leda till att cheferna agerar irrationellt, särskilt om de fin-
ner att de inte kan uppfylla sina kontrakt. Som bäst resulterar detta i ”siffertrixande” och som 
sämst resulterar det i regelrätt missledande rapportering och bedrägeri. Genom att eliminera 
den traditionella budgetprocessen och de fasta prestationskontrakten, får företagen möjlighet 
till att förändra anställdas attityder och beteenden på varje nivå i organisationen. En sådan 
användning av budgeten skapar ringa motivation för att delta i budgetarbetet och medför mot-
stånd till systemet och dess användande. 48 

Allmänna undersökningar visar också att budgetarbete ofta föregår i ett stängt och isole-
rat forum, med mycket begränsad kommunikation och feed-back mellan ledare och medarbe-
tare.49  
 

3.3  Balanserat styrkort (BSC) 
 
Det balanserade styrkortet är ett av de mest innovativa verktygen som kommit fram under 
senare år och erbjuder organisationer en robust struktur för att övervinna många av de pro-
blem som finns med budgetering. Det är en metodik om hur företagets vision och strategi kan 
sammanlänkas med den kortsiktiga operativa verksamheten.50  
 

3.3.1 Balanserat styrkorts syfte 
 
Ordet ”balanserad” står inte bara för en balans mellan olika viktiga fokus utan även för en 
balans mellan det förflutna (finansfokus), nuet (kund- och processfokus) samt framtiden (in-
novation och förnyelse). Gårdagens finansiella perspektiv och utfall är beroende av hur pro-
cessperspektivet och kundperspektivet hanteras idag. Det företaget idag gör för morgondagen 
kommer kanske att ge avläsbara finansiella resultat först i övermorgon. På detta sätt breddas 
företagets fokus och det blir relevant att kontinuerligt följa upp icke-finansiella nyckeltal. Ut-
fallet påverkas av hur ett företag arbetar med lärande, förnyelse- och utvecklingsperspektivet 
inför framtiden.51  

 
 

                                                                                                                                                         
 
47 Johansson m.fl 2006 
48 Ibid 
49 Melander 1998 
50 Robert S Kaplan & David P Norton, The Strategy-Focused Organization (USA: Harvard Business School 
Publishing Corporation 2001) 
51 Nils-Göran Olve, Jan Roy & Magnus Wetter, Balanced Scorecard I svensk praktik (Malmö: Liber Ekonomi 
1999) 
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Balanserat styrkorts fyra grundperspektiv och tre  
     dimensioner 

 
 
 
    Vad tycker ägarna?        Igår 
 
 
  
               Hur uppfattar                    Vad måste vi bli 
               kunden oss?                     bra på? 

         
 
          Vision & Strategi          Idag 

                     
      
 
       
 
                                Imorgon 
 
            Hur kan vi fortsätta att 
             förbättra oss i framtiden? 
 
 
Figur 2. Balanserat styrkorts fyra grundperspektiv, Kaplan & Norton (2001) 

 
 
Det mest konkreta och enklast synbara bidraget med balanserat styrkort är uppmärksamheten 
på att mäta företagets verksamhet i fler perspektiv än enbart det ekonomiska. Det översätter 
ett företags strategi till ett antal mål och presentationsmått i ett antal perspektiv som skall in-
tegrera med varandra, se figur 2. 52  
 
1 Finansiella perspektivet. Traditionell, men vill dessutom uppmärksamma företagets 

riskbild bättre. Finansiella krav formuleras genom t.ex. lönsamhet 
2 Kundperspektivet. Kundtillfredsställelse, bemötande och tillgänglighet. Mätningarna rör 

sig ofta om i vilken utsträckning varor och tjänster har levererats vid rätt tidpunkt och 
med rätt kvalitet. Få fram en bild av kundernas uppfattning av företaget. Vilka värden 
skapar vi för våra kunder? Hur ser kundens behov ut? 

3 Intern verksamhetsprocess här vill man bättre uppmärksamma och understödja företa-
gets strävan efter inre effektivitet. Vilka interna processer måste företaget utföra fram-
gångsrikt? Mätningarna avser exempelvis nyckelfaktorer för framgång som ledtider, sta-
bilitet och kvalitet i processerna. Vilka metoder och rutiner finns – fungerar dessa enligt 
förväntan? Följs tidsplanering för upprättande och uppföljning av individuell plan? 

4 Förnyelse- och utvecklingsperspektivet vill motverka den systematiska kortsiktighet 
som vanligtvis finns inbyggd i företagets traditionella enperiods orienterade, finansiella 
styrning och istället skapa förmåga till förändring och lärande. Detta perspektiv redogör 
företagets immateriella tillgångar såsom humankapitalet (förmågan till att understödja 

                                                 
52 Lindvall 2001 

Finansiella 
perspektivet 
Mål / Mått 

Kund- per-
spektivet 
Mål / Mått 
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lings perspektivet 
Mål / Mått 
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strategin), informationskapitalet (det IT-system, nätverk som krävs för att understödja 
strategin) och organisationskapitalet (förmågan att hantera en förändringsprocess). Hur 
arbetar vi med kvalitetsutveckling? Hur arbetar vi med kompetensutveckling? 

 
 

Efter vision och strategi klargjorts skall mål och prestationsmått tas fram för de perspek-
tiv som valts. Målen skall uttrycka vad som ur strategisk synpunkt skall uppnås och presta-
tionsmått skall väljas för varje mål.53 Att använda andra mått än pengar för att förklara vad 
företaget/organisationen gör, är ju inte nytt. Nyckeltal av olika slag finns det gott om i företag 
och förvaltning. Skillnaden är att fokusera på en medvetet vald och överblickbar, skara mått, 
och att använda dem för att enas om och kommunicera en strategisk inriktning.54 

Tanken med balanserat styrkort är att hitta bra mått för en kontinuerlig styrning av verk-
samheten mot framtiden, dvs. i linje med organisationens vision och strategi. Bortsett från de 
finansiella måtten behöver det inte vara mått i kronor. Måtten ses som en komplettering av 
den ekonomiska styrningen, d.v.s. ett sätt att minska risken för skadlig kortsiktighet och sam-
tidigt skapa en starkare medvetenhet i organisationen om vad som är meningen med det man 
gör. Samtidigt med att fler perspektiv lyfts fram, betonas ändå att det totala antalet mätningar 
skall hållas nere. Budskapet är att mäta få men viktiga saker, annars finns risken att för myck-
et information skapas och att uppmärksamheten på vad som är väsentligt går förlorad i mäng-
den av information. Det är viktigt att ta reda på vilka som är företagets nyckelfaktorer för 
framgång.55 Ett korrekt konstruerat styrkort bör visa resultatenhetens strategi genom ett antal 
orsak och verkan relationer (dess ”strategikarta”). Det gör det möjligt för chefer att bygga upp 
en ”strategifokuserad organisation”. Det innebär att företaget sätter mål på medellång sikt 
som stöds av åtgärdsplaner (alltid korsfunktionella), som gör att dessa planer kan genomföras 
framgångsrikt.56 Styrkortet är ett verktyg för att hjälpa frontlinjens grupper att sköta strategi-
frågorna. Det förser dem med ett medel för att säkerställa att mål och åtgärder är konsekvent 
samordnade. Det gör det möjligt att sätta mål och granska dem när som helst och det erbjuder 
en struktur för kontinuerlig dialog mellan chefer och företagsledare. Styrkortet kan också an-
vändas för att kontinuerligt följa upp och granska strategin. Utan årlig fokus på budgeten tillå-
ter styrkortet att strategin inklusive de viktiga återkopplingslooparna (som gör strategin 
mottaglig för förändringar) kan verka utan begränsningar.57 

Ett annat honnörsord när det gäller balanserat styrkort är lärande. Tanken är att genom 
att identifiera och ta fram goda relevanta mått, utveckla förståelsen av kritiska framgångsfak-
torer hos företagsledning, chefer och övriga anställda, d.v.s. förstå vilka kritiska framgångs-
faktorer verksamheten bygger på och hur dessa integrerar (den s.k. ”produktionsfunktionen”). 
Styrkortet kan också ses som ett utbildningsverktyg. Det hjälper lokala chefer som endast har 
ringa tidigare erfarenhet av strategisk styrning, att förstå de viktigare frågorna och att lära sig 
snabbt. 58 Styrkortet gör det möjligt för chefer på varje nivå att kommunicera klara mål och de 
framsteg som gjorts för att uppnå dessa mål.59 Chefer behöver verktyg för att kunna diskutera 
med medarbetare om organisationens immateriella tillgångar, att komma överens om målen 
för organisationens verksamhet i andra dimensioner än de traditionellt finansiella och att på-
verka hur man styr mot dessa.60 Nyckeln till framgång är oftast anställda, engagerade i strate-
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gier. Styrkort är verktyg för kommunikation. Styrkorten syftar till att ändra beteendet genom 
kommunikation för att realisera den fastlagda strategin.61 
 

3.3.2 Kritik mot balanserat styrkort 
 
Många företag/organisationer är positiva till styrkortmodellen, men även en del kritik riktats 
mot den. Styrkortet har bland annat kritiserats för att egentligen inte vara något nytt koncept 
utan istället ha stora likheter med traditionell budgetering. Trots ett omfattande intresse för 
styrkortets utformning, där svenska företag internationellt ligger väl framme, är det ändå få 
företag som tillämpar en fullt utvecklad BSC-styrning. Enligt tidigare och bredare empiriska 
studier visar det att denna andel av företag är endast 20-30 %. Det verkar vara svårt att för-
ändra tankesätt och arbetssätt på dem som har huvudansvaret för företagets informationshan-
tering.62 Vidare har styrkortets framåtblickande perspektiv ifrågasatts. Ett av de centrala syf-
tena med styrkortet är att det som är viktigt skall mätas. Kritik har dock framförts mot detta 
och det påstås att det som mäts istället är det som går att mäta och inte det som är viktigt att 
mäta. För att något skall gå att mäta måste det redan ha hänt, alternativt hända just nu. Detta 
leder till att styrkortet inte kan ses som mer framåtblickande än budgeten. Detta kan göra att 
vissa faktorer, som är betydelsefulla för företagets framgång, inte mäts eftersom det inte går 
och därmed hamnar dessa utanför fokus.63 Det finns också tecken på att de styrkortsrelaterade 
måtten accepterats av mellanchefer inom organisationer medan högre chefer i stor utsträck-
ning fortfarande föredrar och använder de traditionella finansiella måtten. Ett av syftena med 
balanserat styrkort är bland annat att minska antalet mått och nyckeltal inom organisationen, 
trots detta har det i vissa fall visat sig att de långt ifrån har minskat i samband med implemen-
tering av balanserat styrkort. I vissa fall går det även att identifiera en ökning av antalet mått 
och nyckeltal. Det går även att se ett problem när det gäller kopplingen mellan de olika per-
spektiven i balanserat styrkort. Det finns exempel där de olika perspektiven fortsatt att leva 
sina egna liv inom olika organisatoriska enheter, utan att sambanden mellan dem har identifie-
rats eller problematiserats.64 Styrkortsmålen jämförs i många fall med faktiska värden och 
avvikelser rapporteras på samma sätt som vid traditionell budgetering.65 
 

3.4 Kombination Budget och Balanserat styrkort 
 
”Vad måste företaget vara bra på idag för att vara framgångsrikt imorgon?”66 
 
För att en balans skall uppnås på längre sikt verkar en tydlig koppling mellan de traditionella 
finansiella måtten och de icke-finansiella måtten vara viktig.67  

Budgetering är något högst angeläget för hur nästan alla stora företag i världen styrs 
idag. Företagens chefer är inte nöjda med instrumentet, men få har verkligen utmanat budge-
teringen. 68 Kritiker av budgetering brukar framhålla risken för slentrian i att ha ett budgetar-
bete en gång om året. Det viktiga är dock att identifiera i vilka avseenden som ett företag har 
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behov av att i förväg fatta beslut om vad som bör göras.69 Allt eftersom företagens villkor har 
förändrats, har dess svagheter gett sig till känna. Användbara verktyg och tekniker har utveck-
lats, som exempelvis balanserat styrkort. Det gemensamma för dessa verktyg är att företaget 
har flyttat fokus från det tidigare finansiella perspektivet till att mer fokusera på företagets 
kunder, anställda, processer och utvecklingsmöjligheter. De skapar dessutom gemenskap 
inom företaget, måtten som används inom budgetstyrningen och de olika perspektiven inom 
balanserat styrkort talar om för medarbetarna vad de skall göra. Tanken är således att bredda 
de formella styrverktygen till att innefatta mer än de traditionella finansiella måtten.70 Ett pro-
blem med styrkortprocessen är att det driver företaget i riktning mot strategiska mål på medel-
lång sikt stödda av korsfunktionella initiativ, och budgetprocessen driver företaget i riktning 
mot kortsiktiga ekonomiska mål stödda av individuella avdelningsinitiativ.71 

Fördelen med balanserat styrkort är att det tillför en diskussion i företaget kring andra 
fakta än de rent finansiella, eftersom företaget skall analyseras från flera olika perspektiv. 
Detta får till följd att icke finansiell fakta kan användas för att motivera beslut och förklara det 
finansiella resultatet och att de olika perspektivens data kan förhindra feltolkning av det fi-
nansiella resultatet. Det balanserade styrkortet tillför också en lärande process i företaget då 
de olika perspektivens mått skall länkas. Detta medför att företagets ledning och de anställda 
tvingas in i processen, att formulera och verifiera hypoteser, kring hur företaget skall nå sitt 
mål och hur de olika perspektivens mått hänger ihop. När de inte stämmer så måste dessa hy-
poteser omformuleras och när de stämmer så kan resurserna fördelas bättre.72 
 

3.5 Offentlig verksamhet 
 
I offentlig verksamhet är relationen till ägare, kunder och ekonomin annorlunda jämfört med 
vinstdrivande företag. Ägarna, det vill säga riksdag, regering och ytterst medborgarna, har 
annorlunda resultatkrav än ägarna inom näringslivet. Offentlig verksamhet värderas inte i 
första hand utifrån det ekonomiska utfallet utan mer av en önskan att få ut så mycket verk-
samhet som möjligt av befintliga resurser och att verksamheten skall fungera effektivt. Effek-
tivitet innebär att kunna ”anpassa organisationens utformning och verksamhetens innehåll till 
nya förutsättningar och nya krav från organisationens omgivning”. Även kundbegreppet skil-
jer sig åt då offentlig verksamhet inte enbart har kundrelationer. De olika relationerna är till 
exempel besökare och patienter.73  

 

3.5.1 Kommunal budget 
 
Till skillnad från privata verksamheter som inte är tvingade att använda budget är det i kom-
munal verksamhet enligt Kommunallagen 8 kap 4 § lagstiftat om att kommunerna måste upp-
rätta en budget, för att visa vad skattepengarna används till samt hur resurserna skall tilldelas 
de olika förvaltningarna. En annan skillnad mellan privat och offentlig verksamhet är att 
kommunerna inte har något vinstsyfte. När en budget utformas bör även hänsyn tas till dess 
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betydelse som informationsförmedlare, då den kommunala budgeten skall vara tillgänglig för 
allmänheten.74 
 

3.5.2 Lag om budget i balans 
 
Enligt kommunallagen skall kommuner årligen upprätta en budget för nästkommande kalen-
derår. Budgeten skall innehålla en plan för kommunens ekonomi och verksamhet under bud-
getåret (kalenderåret) med redovisning av utgående anslag och hur dessa skall finansieras. I 
planen skall även anges hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.75 
Budgeten skall också innehålla en rullande plan för kommunens ekonomi för tre år framåt. 
Från och med år 1998 gäller även att intäkterna skall överstiga kostnaderna för kommunerna, 
d.v.s. att budgeten skall vara i balans.76  

I 8 kap 5a §, står det följande; 

”Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, skall det negati-
va resultatet regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen 
återställas under de närmast följande tre åren.”77  

Detta innebär att kommunernas tidsfrist att göra upprättning vid ett negativt resultat ökade 
med ett år sedan lagändringen. Om resultatet efter år ett är negativt skall det regleras i en bud-
get som går över en treårsperiod, enligt 8 kap 5a §. Efter treårsperioden skall en balans mellan 
intäkter och kostnader vara upprättad.78  
 

3.5.3 Kommunal BSC 
 
BSC utvecklades med hänseende på privata företag, med vinstsyfte. Då BSC är en flerdimen-
sionell mätningsmetod och har som styrka att inte bara fokusera på finansiella mått utan också 
på icke finansiella, lämpar sig modellen också för verksamheter som inte har vinst som hu-
vudsyfte.79 I offentlig verksamhet är relationen till ägare, kunder och ekonomin annorlunda 
jämfört med vinstdrivande företag. Ägarna har annorlunda resultatkrav än ägarna inom när-
ingslivet. Förväntningarna är inte främst att organisationen skall åstadkomma ett visst ekono-
miskt resultat, utan istället att verksamheten skall fungera effektivt.80 I samband med använ-
dandet av BSC kan offentliga verksamheter på ett bättre sätt upplysa skattebetalarna vad de 
får för sina pengar än vid traditionell ekonomistyrning som nästan enbart inriktar sig på det 
finansiella perspektivet.81  
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3.6 Empiri 
 
I detta kapitel redovisar jag de empiriska data jag samlat in. Jag börjar med en beskrivning 
av Skövde kommun/Omvårdnadsförvaltningen och dess organisation. Sedan följer resultatet 
från de genomförda intervjuerna med respondenterna. 
 

3.7 Skövde kommun i korthet 
 
Skövde kommun ingår i Västra Götaland och är centralort och tillväxtmotor i Skaraborg. Vid 
senaste mätningen som gjordes vid årsskiftet 2007/2008 hade kommunen en befolknings-
mängd på 50 197 personer. Skövde kommun är indelad i nämnder och förvaltningar. Förenk-
lat betyder det att kommunen har en politisk nivå, nämnden eller styrelsen, där politikerna 
fattar beslut om inriktningen på kommunens verksamheter, och en tjänstemannanivå, förvalt-
ningen, där de anställda i förvaltningen genomför besluten. Skövde kommun är organiserad i 
tio förvaltningar med olika ansvarsområden. Vissa uppgifter är obligatoriska för kommunen, 
medan andra är frivilliga. Varje förvaltning styrs av en nämnd eller styrelse.82  
 

3.8 Omvårdnadsförvaltningen  
 
Omvårdnadsförvaltningen är ett tjänsteföretag och de skall uppnå mål och budget. Målet är att 
de skall få ett överskott och att förvalta de ekonomiska pengarna på ett kvalitativt och effek-
tivt sätt. Budgeten används som ett ramverktyg och budgeten får inte överstigas. Om den 
skulle göra det måste ledningen undersöka varför den spräckts. Omvårdnadsförvaltningens 
verksamhetsplan är det dokument som anger målsättningarna för nämndernas olika verksam-
heter. Beslut om verksamhetsplanen fattas i fullmäktige, vanligen fattas detta beslut vid sam-
ma sammanträde som internbudgeten fastslås. Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i de 
övergripande målsättningar och styrdokument som kommunfullmäktige beslutat om, till ex-
empel ”känna trygghet”. Verksamhetsplanen består således av en nedbrytning av de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat om, samt av specifika mål som Omvårdnadsför-
valtningen själv beslutat om.83 

”Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för insatser till äldre och funktionshindrade och 
verksamheten styrs i huvudsak utifrån Socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).”84 

Omvårdnadsförvaltningen har cirka 1 500 anställda och omsätter 625 miljoner kronor 
enligt 2008 års budget. Förvaltningen är uppdelad i två avdelningar; äldreomsorg, som är den 
största omsätter ca 400 miljoner kronor, samt handikappomsorg. Omvårdnadsförvaltningen 
har också en central biståndsenhet samt en administrativ avdelning som är en stödfunktion till 
äldreomsorgen och handikappomsorgen.85 Se bilaga 2. 
 
Äldreomsorgsavdelningen tillhandahåller många olika insatser som i de flesta fall förutsätter 
ett särskilt biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen. Därför finns en biståndsenhet med bi-
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ståndsbedömare som fattar sådana beslut.86 En särskild sjuksköterskeenhet och en rehabiliter-
ingsenhet svarar för behovsbedömning och utförande av sjukvårds- respektive rehabiliterings-
insatser. Inom äldreomsorgen finns ett antal enheter som verkställer dessa beslut. Enheterna 
har hand om hemvård, äldreboende, servicehus och andra insatser.87  

Handikappavdelningen svarar för insatser inom LSS. Inom LSS beslutar antingen försäk-
ringskassan eller kommunen om insats. De kommunala insatserna handläggs genom LSS-
sekreterare.88  

 

3.8.1 Omvårdnadsförvaltningens arbete mot en stärkt/förbättrad målstyrning 
 
Omvårdnadsnämnden kommer under 2008 att stärka målstyrningen i syfte att tydligare styra 
förvaltningen i vad som skall prioriteras och skall ge stöd för ett systematiskt förbättringsar-
bete med syfte att uppnå en kvalitativ, effektiv och målinriktad verksamhet. Till grund för 
arbetet ligger nämndens tagna beslut om ”Ny Struktur” som påbörjades 2002 och som inne-
fattar FAS I, FAS II och FAS III.  
 

• FAS I innebar att Omvårdnadsförvaltningen skall sluta att bygga äldreomsorgen runt 
institutioner och istället börja med förebyggande insatser.  

• FAS II  innebar att beskriva vilka fysiska betingelser som finns.  
• FAS III  som Omvårdnadsförvaltningen är mitt i just nu, syftar till att tydliggöra led-

ning och styrning, öka tvärvetenskaplig samverkan och utveckling samt öka delaktig-
het och inflytande hos medarbetare. Som metod för målstyrningen skall balanserat 
styrkort användas.  

 
Omvårdnadsnämndens verksamhet skall även konkurrensutsättas. Kundval inom hemvård 
införs. Intraprenader, avknoppningar och entreprenader skall utvecklas. 80 % av verksamhe-
ten skall utgöras av intraprenader och 20 % av entreprenader. Intraprenad innebär att boenden 
skall bli självständiga företagsliknande enheter med större ansvar och ökade befogenheter. 
Omvårdnadsnämnden vill införa balanserat styrkort för att få bort fokus på budgeten och för 
att kunna koncentrera sig mer på annat än bara finansiella mått. Tanken med balanserat 
styrkort är att det skall verka som ett strategi- och kommunikationsverktyg samt ett komple-
ment till budgeten. Det skall också öka delaktigheten och motivationen hos de anställda. Ba-
lanserat styrkort skall införas för att verka som ett komplement och inte som ett substitut, dels 
för att budgeten är tvingande och dels för att kunna beskriva verksamheter och konsekven-
ser.89  
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3.8.2 Omvårdnadsnämndens vision 
 
”De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd för sin dagliga livsföring 
skall så långt möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället”90 
 

3.8.3 Omvårdnadsnämndens strategier 
 
”Genom förebyggande och aktiverande förhållningssätt inom äldreomsorg och LSS avser 
omvårdnadsnämnden att minska omvårdnadsbehovet. I detta ingår satsningar på kompetens-
utveckling av omvårdnadspersonal. Förebyggande verksamhet innebär framför allt aktiviteter 
för äldre, olika former av stöd till anhöriga/närstående och korttidsplatser för olika ända-
mål”.91 
 

3.9 Intervjuer 

3.9.1 Intervju med Gunilla Karlsson 
 
Gunilla Karlsson är ekonom för äldreomsorgsavdelningen som innefattar äldreboende och 
hemtjänst. Hon har bland annat hand om den ekonomiska uppföljningen av 22 stycken en-
hetschefer. Att planera verksamheten är en central del med budgetarbetet. En av Gunillas hu-
vudsakliga arbetsuppgifter är att hämta uppgifter från enheterna och göra upp prognoser i 
samråd med enhetscheferna. Enhetschefen och Gunilla träffas minst varannan månad och går 
igenom enhetens resurser samt diskuterar bland annat prognos. Vid behov planeras fler mö-
ten. Med avdelningschefen görs månatliga uppföljningar om hur avdelningen och enheterna 
går ekonomiskt. Eventuella beslut om åtgärder som påverkar enheterna beslutar avdelnings-
chefen om i samråd med enhetschef. Uppföljning av budgeten sker genom att prognoser görs 
och jämförs med budgeten flera gånger under året. Detta för att få en indikation på hur verk-
samheten bedrivs i förhållande till vad som är planerat. Kravet på att budgeten följs medför en 
väldigt sträng uppföljning av den samma. Prognoserna ligger till grund för att kunna utvärdera 
verksamheten.  

Gunilla anser att nämndens vision skall om möjligt kopplas samman med kommunens 
övergripande/gemensamma vision och kommuniceras ned i alla leden i hela kommunen.  
 

3.9.1.1 Budgetarbetet 
 
Gunilla är inte direkt delaktig i förvaltningens övergripande budgetarbete där förvaltnings-
ekonomen och den övriga ledningsgruppen är mest delaktig. På avdelningsnivå förs dock dis-
kussioner om budgeten och fördelningen av denna samt diskussion om eventuellt äskande om 
nya pengar. Sådana diskussioner behandlas senare av ledningsgruppen.  

Budgetens huvudsakliga uppgift är att fokusera på kommunens resurser och att fördela 
pengarna på ett så optimalt sätt som möjligt. Budgeten som styrmedel används olika beroende 
på om det handlar om äldreboende eller hemtjänsten. Vid äldreboendet är boendet mer kon-
stant. Det finns ett visst antal platser och personal till dessa. Gunilla kan på så sätt titta bakåt i 
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tiden hur resurserna har fördelats, eftersom inga större förändringar sker och delar därefter en 
viss summa pengar per månad, dock ej en tolftedel, eftersom det till exempel krävs mer resur-
ser under sommarmånaderna då semestervikarier behövs.  

När det gäller hemtjänsten som inte har en konstant volym, används resursfördelning för 
att fördela resurserna. Månatligen hämtas uppgifter från verksamhetssystemet som ligger till 
grund för beräkning av hur mycket resurser som skall fördelas ut. Detta kan sedan ställas i 
relation till kostnaderna per enhet. Om det blir ett överskott får äldreomsorgen inte tillgodo-
räkna sig detta så länge som förvaltningen har haft ett underskott (gäller ej from 2008). 

Fördelarna med budget tycker Gunilla är att alla vet vilka ekonomiska ramar som för-
valtningen har att rätta sig till. Budgeten används idag som en kommunikationskanal men kan 
bli bättre, genom att den kommuniceras mer neråt och inte stannar uppe i förvaltningen. En-
hetscheferna har det ekonomiska ansvaret och vid uppföljningarna diskuteras hur verksamhe-
ten går, orsakerna till detta samt hur prognosen ser ut för enheten. Dessa diskussioner har över 
tid blivit mer informativa och utvecklande då enhetscheferna har fått mer kunskap i de stödsy-
stem som finns för att hjälpa dem. Enhetschefernas tid skall räcka till mycket och de vardagli-
ga frågorna med t.ex. bemanning, verkställighet av beslut mm kräver mycket tid, varför det 
krävs planering för att få tid med det ”ekonomiska arbetet”, d.v.s. uppföljning, analys och 
planering.  

 

3.9.1.2 Införandet av balanserat styrkort 

 

Enligt Gunilla är valet av balanserat styrkort som styrmedel att man vill mäta hur verksamhe-
ten fungerar utifrån fler perspektiv än det ekonomiska och för att lättare kunna mäta kvalitén. 
I dag har förvaltningen entreprenader ”knutna” till sig och för att kunna jämföra dessa fullt ut 
mot den egna verksamheten kan balanserat styrkort och dess målvärden vara ett sätt att göra 
detta kontinuerligt och likvärdigt. Vilket Gunilla anser går att genomföra med ett väl utarbetat 
styrkort. 

Gunilla har tidigare arbetat med balanserat styrkort inom ett privat företag. Nackdelarna 
som hon då såg med BSC var att det var lätt att samla in alldeles för mycket information. I 
och med detta ställs speciella krav på ett väl utvecklat IT-stöd för styrkorten. Om det inte 
finns bra stödsystem som kan plocka fram det som verkligen efterfrågas blir inte BSC något 
effektivt system att arbeta med. Att det blir både bra och mindre bra mått som plockas fram 
ser Gunilla inte som någon nackdel utan anser att det i alla fall är mått som är lika för alla.  

Det måste också ställas krav på ledarna som pedagogiskt och inspirerat måste kunna 
förklara verksamhetsmål och kontinuerligt rapportera hur verksamheten utvecklas mot upp-
ställda mål. Gunilla är idag inte delaktig i själva implementeringen av BSC utan har endast 
fått information om att det skall införas. Implementeringen har ännu inte påbörjats. En arbets-
grupp har tillsatts för utarbetande/framtagande av styrkort för förvaltningen. Hon ser positivt 
på införandet och tror att alla kommer att påverkas även om alla inte kommer att arbeta direkt 
med styrkortet. Styrmodellen har inneburit att ett gemensamt synsätt och språk har utvecklats. 
I och med införandet av styrmodellen ges också möjlighet att jämföra kommunens verksam-
het med andra svenska kommuner. Gunilla tror att man har tittat på andra kommuner som 
använder sig av balanserat styrkort och tar lärdom av deras misstag. Hoppas också att man går 
långsamt fram för att få styrkortet att fungera maximalt. Hon är osäker på om förvaltningen 
måste använda sig av alla fyra perspektiven eller om det är tillräckligt med några.  
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3.9.2 Intervju med Stefan Ferling 
 
Stefan arbetar som förvaltningsekonom och är ekonomiansvarig.  

Omvårdnadsförvaltningens produktion kan inte lagras eftersom tjänsterna är immateriel-
la. Organisationen blir därmed känslig för avvikelser i efterfrågan. Eftersom utbud och efter-
frågan mellan olika perioder blir svårare att utjämna, leder det till att kapaciteten av verksam-
heten måste vara anpassad till dess toppbelastning. Budgeten blir därför ett viktigt instrument 
för styrning av kommunens olika verksamheter. Budgetens stora betydelse i kommunal styr-
ning beror enligt Stefan inte bara på att det finns lagar som tvingar fram kommunal budgete-
ring, då budgetens syfte också är dels att styra medelsåtgången, dels i någon mån styra verk-
samheten. Eftersom kommunen till övervägande del saknar en marknad som kan tillåtas styra 
resursfördelningen har budgeten fått överta den rollen genom finansiering av anslag. Något 
direkt samband mellan prestationer och inbetalningar finns inte. Styrningen sker genom an-
slagsgivningen i budgeten och via de anvisningar och kommentarer som ges i olika handling-
ar och beslut under budgetprocessen. Budgeten visar också kommunens kortsiktiga avsikt för 
de olika verksamhetsområdena, planeringen som skett och sker över de olika verksamheterna 
samt anger även den kostnadsram inom vilken de olika verksamheterna skall bedrivas. 

Förvaltningen håller på att arbeta fram en ny struktur. Den innebär att man skall arbeta 
på ett förebyggande sätt för att bibehålla, stödja och stärka de äldre så att de kan klara sig bätt-
re. Hemtjänsten använder sig av ett IBV-system som innebär att varje enhet får en schabloni-
serad ersättning för olika insatser beroende på om det exempelvis är längre eller kortare av-
stånd till kund. En genomsnittlig tid är satt men det är insatsen de får betalt för, ej för tiden.  

När det gäller äldreboendet är variationen liten, enheterna har ett visst antal boende och 
det som förändras emellanåt är endast bemanningen. Stefan tycker dock att resursfördelningen 
fungerar hyfsat bra idag. Det som går att utveckla är att använda resursfördelning även på 
äldreboende. Att se till att kunderna är och förblir tillfredsställda med tjänsten är avgörande 
för framgång. För att se till detta är det väsentligt att vara informerad om den egna organisa-
tionens produktivitet och kvalitet. Produktivitet och kvalitet är båda uppskattningar av hur väl 
resurserna i aktivitet eller process används.  
 

3.9.2.1 Budgetarbetet 
 
Årsbudgeten är bindande, utfallet stäms av genom prognoser en gång per månad tillsammans 
med en kartbild som ger en snabb överblick av månadens händelser. Nyckeltal används inte 
vid prognostisering utan endast vid halvårsbokslut och vid budgeteringen. 

Omvårdnadsförvaltningen har använt sig av en verbal budget men skall nu återgå till en 
siffermässig budget. Verksamhetsplanen har enligt Stefan inte fungerat tillfredsställande då 
den har stannat i ledningen och inte spridits nedåt. Den centrala processen är också något som 
måste ändras. Samarbetet mellan politiker, administratörer och verksamhetsansvariga har va-
rit ett problem inom den offentliga verksamheten. Professionen är bland annat en bidragande 
orsak till samarbetsproblem i olika typer av organisationen. Vad tjänstemän och politiker skall 
göra har blandats ihop och för många detaljmål har lämnats in. Nämnden är och skall vara 
ytterst ansvarig och det är den som skall lämna förslagen inte tjänstemännen menar Stefan. 
Avdelningschef och enhetscheferna skall ej diskutera hur mycket pengar de skall ha, hur 
mycket material eller hur många vårdplatser de skall ha. Detta bestäms centralt. Deras enda 
chans att påverka är på våren innan delbudgetarna görs, då de kan komma med förslag eller 
påpeka brister och söka pengar. 
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Någon jämförelse med andra kommuner som infört balanserat styrkort har ej gjorts. Ste-
fan anser dock att budget som styrmedel behöver kompletteras men är tveksam till om balan-
serat styrkort är det bästa alternativet. Stefan efterfrågar kvalitetsmätning på entreprenaderna. 
För att balanserat styrkort skall fungera fullt ut krävs att entreprenaderna också använder sig 
av styrkort. Entreprenaderna får idag en viss summa pengar för att utföra arbete, men det 
ställs inga krav på dem och ingen uppföljning sker, vilket ses som en stor brist. 

Fördelar med budgetstyrning är just att man har ett tydligt och klart grepp om pengarna. 
Nackdelarna är att man inte ser vad de äldre får ut av pengarna då kvalité ej går att mäta. För-
valtningen har skickat ut enkäter till de äldre, men Stefan anser inte att de ger tillräcklig och 
rätt information. Budgeten låser också kostnaderna då enheterna sätter ”sprätt” på pengar vid 
eventuellt överskott. Detta tror Stefan går att minska om enheterna själva får behålla sitt över-
skott och inte som idag då de skall täcka andra enheters underskott eller till planerade ettårs-
projekt. 
 

3.9.2.2 Införandet av balanserat styrkort 
 
I och med införandet av balanserat styrkort har man tittat på möjligheten att varje enhet skall 
få ta med sig sitt underskott respektive överskott. Först skall dock enheten redovisa vad un-
derskottet eller överskottet kommer ifrån. Detta för att få fram om enheterna verkligen har 
följt sina åtaganden eller om efterfrågan kanske har minskat. Idag sker ingen riktig uppfölj-
ning av underskotten eller överskotten.  

Stefan tror inte att budgetens utformning kommer att ändras i och med införandet av 
styrkort, men anser att resursfördelning bör finnas på fler områden och önskar få in mer köp- 
och-sälj tänk för att på så sätt få in förhållandet på det man faktiskt producerar. Balanserat 
styrkort införs för att kunna utveckla verksamheten och hoppas att detta medför att förvalt-
ningen får mer koll på vad som sker i slutändan, d.v.s. vad de äldre och kommuninvånarna får 
för pengarna. För att balanserat styrkort skall bli ett framgångsrikt styrverktyg menar Stefan 
att det ej får vara för invecklat. Han tror att det annars kan bli för omfattande och tungarbetat. 
Stefan har själv aldrig tidigare arbetat med balanserat styrkort. Men han tycker att det är 
kundperspektivet i BSC som förvaltningen främst skall använda sig av och på så sätt kunna få 
fram mätetal för att mäta vad de får för pengarna från entreprenader. Han tror dock ändå inte 
att man får en helhetsbild av kundernas situation så länge som entreprenader ej använder sig 
av styrkort också.  

I och med den nya strukturen skall 20 % ligga på entreprenad och 80 % på intraprenad. 
Det är tänkt att de som ligger på intraprenad skall få ta med sitt överskott respektive under-
skott till nästa år, eventuellt skall ett bonussystem införas och även utbildningspengar tilldelas 
direkt till dem. De skall med andra ord få en självständigare roll gentemot förvaltningen. Ste-
fan tror inte att hans arbete kommer att ändras i och med införandet av balanserat styrkort.  
Däremot kommer den politiska processen att påverkas. Det är de som sätter upp målen, sedan 
får varje enhet säga vad de skall göra för att uppfylla målen, därefter svarar nämnden ja eller 
nej. 
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3.9.3 Intervju med Lennart Hagberg 
 
Lennart Hagberg började som förvaltningschef i juli 2007. Lennart Hagbergs arbetsuppgifter 
är att leda och styra förvaltningen, tolka de politiska målen och dess innebörd samt vara län-
ken mellan politikerna och förvaltningen. 

Omvårdnadsförvaltningen är en linjeorganisation med en tydlig delegation till chefer i 
linje. Förvaltningen styrs idag inte fullt ut utifrån linjeorganisationen utan mycket stannar 
uppe i ledningen. De förtroendevalda planerar och lägger fram målen för verksamheten. Ad-
ministrativa tjänstemän, d.v.s. förvaltningen, har till uppgift att ta fram underlag för beslut och 
implementera de planer som de förtroendevalda utarbetar. Budgeten är det dokument i vilket 
planer uttrycks mer konkret och budgeteringen får därigenom en mycket central roll som för-
troendevaldas styrinstrument. I en omvårdnadsorganisation handlar det om hur mycket vård 
man kan få för de budgeterade pengarna, vilket innebär mycket bra verksamhet skall genom-
föras med en så liten resursinsats som möjligt. Det är omvårdnadsnämnden som har formule-
rat omvårdnadsförvaltningens vision och strategi. Det är ännu i första hand cheferna som är 
informerade om förvaltningens vision och strategi och största delen av personalstyrkan är inte 
insatta i processen med vision och strategi.  

 

3.9.3.1 Budgetarbetet 
 
Budgeten är den yttersta restriktionen, d.v.s. ramen ej ledstjärnan. Det är verksamhetsplanen 
som styr och ändras vid avvikelser. Verksamhetsplanen är enligt Lennart en viktig förutsätt-
ning för budgetarbetet. Dokumentet är en sammanställning av kortsiktiga och långsiktiga mål-
sättningar för förvaltningens verksamhet. Genom rambudgeten utgår omvårdnadsförvaltning-
en utifrån den ekonomiska ramen för att fastslå vilka behov som kan hanteras. I rambudgete-
ringen bestäms resursfördelningen genom förhandlingar mellan olika politiska och administ-
rativa nivåer.  

Omvårdnadsförvaltningen använder sig av en förenklad form av resultatenheter och var-
je resultatenhet ansvarar för att få budgeten i balans, för att undvika att underskott uppstår. 
Omvårdnadsförvaltningen har gått med överskott de senaste tre åren. Överskottet får föras 
med till nästa år men inte användas till driftverksamhet d.v.s. till planverksamheten, utan en-
dast till ett projekt eller till att täcka ett underskott. Om det är så att budgeten i sin helhet går 
med underskott får förvaltningen balansera detta mot tidigare överskott eller åtgärda under-
skottet i nästkommande budgetår, i enlighet med lagstiftningen.  

En kommun bedriver en omfattande verksamhet och kan av naturliga skäl inte bara pla-
nera för ett år i taget. Många kommunala beslut inverkar på ekonomin under flera år framåt i 
tiden och kommuner upprättar därför flerårsplaner/verksamhetsplaner. I verksamhetsplanen 
ligger budgeten och det är enhetscheferna som ansvarar för sin budget. Lennart anser att en-
hetscheferna har den kunskap som krävs om vad de kan och får göra med pengarna, men att 
de måste bli mycket mer delaktig i själva budgetprocessen. De måste kunna planera, följa upp 
och ta ett större kostnadsansvar. Enhetscheferna måste få en bättre helhetssyn.  

Budgetarbetet är idag inte tillräckligt som styrmedel, anser Lennart. Den skapar inte till-
räcklig delaktighet eller kostnadsmedvetenhet. Ekonomerna gör prognoser för ett helår något 
som Lennart ser som omöjligt och ger ingen bra bild till enhetschefer och avdelningschefer. 
Den nya budgetprocessen vilken nu används av omvårdnadsnämnden löper över tre år men 
med fokus på de två första åren. Uppstart sker i september år 1 och avslutas i november år 2, 
men man kan säga att de arbetar med fyra budgetår då nämnden måste titta på föregående års 
budget och se om några förändringar skett, exempelvis demografiska förändringar samt plane-
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ring för investeringar år tre enligt kommunens treårsplan. Budgetprocessen kan delas in i två 
delar. Första delen innefattar det första halvåret då en omvärldsanalys och behovsanalys görs 
under samma halvår samt insamling av information, som nämnden sedan i juni beslutar om 
nämndsramarna. Den andra delen är arbetet med att bryta ner den ekonomiska ram som 
nämnden tilldelat omvårdnadsförvaltningen. När nämnden i november fått information om 
vad förvaltningen skall göra för att uppnå nämndens mål beslutar omvårdnadsnämnden om 
verksamhetsplan, budget och verksamhetens aktivitetsplaner.  
 

3.9.3.2 Införandet av balanserat styrkort 
 
Lennart Hagberg som tidigare jobbat inom bland annat Munkedals kommun är den som ligger 
bakom införandet av balanserat styrkort. Syftet med BSC är att förverkliga kommunens stra-
tegi och mål. Lennart ser BSC som ett komplement till budgeten. Meningen är också att alla 
anställda skall se sin roll i helheten och bli mer motiverade samt skapa en bra kommunikation 
sinsemellan. Grunden till att omvårdnadsförvaltningen byter styrmedel är att styrning mellan 
nämndens mål och hur verksamheten skall uppfylla dem ej fungerar fullt ut. Lennart anser 
dock att de redan använder sig av delar inom balanserat styrkort, då de bland annat har mäte-
tal på vad brukarna anser om omvårdnadsförvaltningen. Omvårdnadsförvaltningen räknar 
med att införandet kommer att förändra verksamhetsplan och budget. Styrning skall ske ge-
nom målstyrningsprocessen. Lennart eftersträvar enkelhet. Nämnden gör en nuvärdesanalys 
och sätter upp vision och mål. Dessa mål skall sedan brytas ned till strategier, och dessa skall 
vidare omvandlas till aktiv handling ute på enheterna av enhetschef och medarbetare, så kal-
lade aktivitetsplaner. 2008 är ett infasningsår. Nämnden har fattat beslutet, en arbetsgrupp har 
bildats och denna skall ge stöd till nämnden och förvaltningen. När mål och strategier är fat-
tade skall det vidare ner till enhetscheferna och allt skall vara klart till 2009 års verksamhets-
plan även medarbetarnas aktivitetsplaner skall vara klara till nämnden i november 2009 då 
budgeten fastställs. 
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4 Analys 
 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras utifrån min teoretiska referens-
ram. 
 

4.1 Budgetens roll och syfte  
 
Idag har förändringstakten på marknaden ökat vilket skapar ett behov av att kontinuerligt 
kunna möta marknaden och inte bara i efterhand ta hänsyn till kunder och andra externa fakto-
rer.92 Budgeten används som ett medel för att klarlägga vad organisationen och allmänheten 
kan förvänta sig av det kommande året. Är det frågan om en kvalitetsminskning eller en ser-
vice som försvinner så skall detta synas i budgeten. Budgeten blir således ett verktyg för att 
sprida information både i Omvårdnadsförvaltningen och till allmänheten.  

I de intervjuer jag genomfört med tjänstemän inom Omvårdnadsförvaltningen har det 
framkommit att budgeten först och främst används för att fördela den summapengar som Om-
vårdnadsförvaltningen blivit tilldelad av kommunen. Att planera verksamheten är naturligtvis 
en central del av budgetarbetet. I Omvårdnadsförvaltningen används såväl budgeten som 
verksamhetsplanen på ett aktivt sätt i verksamheten och har tillsammans idag en styrande ef-
fekt. Utifrån de ekonomiska förutsättningar som anges gäller det att planera hur verksamheten 
skall skötas. Planeringen av hur verksamheten skall bedrivas sker ute i de olika enheterna. 

Ansvarsfördelning utgör en av de centrala delarna med budgetarbetet och är ett viktigt 
verktyg för styrningen av verksamheten. Samtliga chefer på enhetsnivå har ett budgetansvar. 
De olika avdelningarna vet vad de skall göra och hur mycket som finns tillgängligt för dem 
varje månad. Det här resursfördelningssyftet skapar en trygghet för de anställda. Budgeten 
skapar också konkreta mål för medarbetarna om vad de skall uppnå med sitt arbete, samtidigt 
som budgeten ger en bra möjlighet till att värdera och kontrollera prestationerna.93  

Den vanligaste budgetmetoden är att kombinera den fasta budgeten med prognoser kvar-
talsvis, och på så sätt minska risken för att den fasta budgeten blir inaktuell.94  

Omvårdnadsförvaltningen använder sig av en budget som är lätt att följa upp och utvär-
dera för att se hur den förhåller sig till budget respektive utfall. För att uppdatera sig inför 
förändringar i omvärlden reviderar de inte sin budget, utan istället görs månadsvis nya pro-
gnoser som de tar hänsyn till. Det är viktigt att prognoserna som budgeten baseras på är rea-
listiska för att få en så effektiv styrning som möjligt.95 Budgetens roll inom Omvårdnadsför-
valtningen kan till viss del även ses som en kontrollmekanism av verksamheten och den eko-
nomiska utvecklingen. Genom den regelbundna uppföljningen kan ledningen kontrollera att 
verksamheten fortlöper enligt de planer som uppställts. Stora avvikelser blir då en varnings-
klocka för ledningen och åtgärder kan vidtas för att reda upp situationen. Enligt Wallander 
(1995) är det viktigt att vara uppmärksam på förändringar i omvärlden som lätt kan missas. 
 

                                                 
92 Bergstrand 2003 
93 Wallander 1995 
94 Ibid 
95 Wallander 1995 
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4.2 Balanserat styrkort: roll och syfte 
 
Syftet med det balanserade styrkortet är klart: Att styra verksamheten, d.v.s. att få de anställda 
att arbeta på ett sätt så att verksamhetens mål uppfylls så bra som möjligt. Styrkortet förväntas 
påverka beteendet hos personalen. 
  
Detta förutsätter bland annat två saker:  

• att styrkortet hänger ihop med organisationens mål  
• att man skapar förutsättningar för att personalen verkligen tar intryck av styrkortet. 

 
En av anledningarna till att Omvårdnadsförvaltningen valt att införa ett nytt styrmedel är att 
bättre kunna mäta hur verksamheten fungerar utifrån fler perspektiv än det ekonomiska. Syf-
tet är att skapa en modell som balanserar de finansiella och icke-finansiella delarna på kort 
och lång sikt. 
 

4.3 Vikten av rätt styrning 
 
Det är viktigt för Omvårdnadsförvaltningen att genomgående kunna mäta kvalité. Kvalité 
hänger ihop med kundperspektivet. Att utveckla styrkortet är att förändra företagets styrning, 
där kvalitativa frågor blir allt viktigare. Men att kommunicera nya idéer är inte det lättaste 
eftersom mottagarna brukar vara bundna av traditionella synsätt och kan ha svårt att ta emot 
det nya.96 Det är därför viktigt, precis som Olve m.fl. (2003) påtalar, att ledningen kan förkla-
ra avsikten med styrkortsarbetet. Det räcker inte med att tala om för var och en att de skall 
från och med en viss tid bete sig på ett nytt annorlunda sätt, eftersom våra beteenden grundar 
sig på våra värderingar och attityder som i sin tur är baserade på våra tidigare upplevelser. För 
att åstadkomma förändringar i styrningen är det därför av stor betydelse, att motivet till för-
ändringarna blir klart preciserat och att de som berörs av dem får förståelse för och motivation 
till att medverka i förändringsprocesserna. Stefan Ferling menar att styrkortstänkandet måste 
sprida sig över hela organisationen. Alla medarbetare måste bli informerade om hur balanserat 
styrkort fungerar och vad det innebär.  
 

4.4 Två styrmedel både på gott och ont 
 
Lönsamhet är ett bra mått, men ofta ofullständigt för att bedöma hur en verksamhet sköts. Till 
exempel om Omvårdnadsförvaltningen inte producerar någon vård eller rätt vård och låter 
brukarna vänta, är det lätt att få ett ekonomiskt överskott. Här kan en parallell dras till Greve 
(1996) som menar att allt fler ifrågasätter nyttan med finansiella mått och att företagen idag 
efterlyser mått som på ett mer verklighetsnära sätt beskriver verksamheten. Att traditionell 
ekonomistyrning endast beaktar den finansiella sidan av en verksamhet kritiseras bland andra 
av Kaplan & Norton (2001) men det betyder inte att finansiella mått blivit mindre viktiga. Vid 
analys och uppföljning av styrkortet kan ledningen snabbt se om någonting är fel inom orga-
nisationen. Till exempel går det att utläsa hur personalen trivs och på så vis kan eventuella 
förbättringar göras för att uppnå större effektivitet 

Det balanserade styrkortet ger kompletterande relevant information till den finansiella 
informationen från budgeten. Informationen ger riktlinjer om fokusering och ökad möjlighet 
                                                 
96 Olve mfl 2003 
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till en mer förebyggande styrning d.v.s. att kunna agera på förhand istället för i efterhand. 97 
Det balanserade styrkortet förtydligar också de strategiska målsättningarna och är ett verktyg 
för kommunikation som syftar till att ändra beteende hos anställda. På så vis skapas även åt-
gärdsplaner för att styra verksamheten i rätt riktning.98  Då Omvårdnadsförvaltningen har sett 
ett problem i styrningen mellan nämndens mål och hur verksamheten skall uppfylla dem, är 
Omvårdnadsförvaltningens mål med styrkortet att de anställda skall se sin roll i helheten och 
bli mer motiverade och skapa en bra kommunikation mellan sig. För att detta skall lyckas 
menar Gunilla Karlsson att det också måste ställas krav på ledarna som på ett pedagogiskt och 
inspirerat sätt måste förklara verksamhetsmål och kontinuerligt rapportera hur verksamheten 
utvecklas mot de uppställda målen. 

Kritik som riktats mot det balanserade styrkortet är att det är många företag som inte 
lyckas få önskad effekt eftersom de använder kortet fel.99 Ett annat problem med styrkortet är 
att medarbetarna får svårt att motivera sig till varför de helt plötsligt skall börja arbeta mot 
andra mått än förut, eftersom processen ofta är toppstyrd. Måtten brukar även bli för inskränk-
ta för att kunna mätas ordentligt och måtten som egentligen skulle bli färre, tenderar allt som 
oftast att bli fler och fler och till slut alldeles för många.100 Denna kritik påtalas även av re-
spondenterna som pekar på att det lätt kan bli för många mått som används och att styrkortet 
blir svårarbetat i och med detta. En annan risk som påtalas är att styrkortet mister sin effekt 
om exempelvis entreprenaderna inte använder sig av samma mått vid exempelvis kvalitets-
mätning. Problem som också stötts på i samband med måtten är att de finansiella måtten får 
för stor tyngd i slutändan, då de är lättare att mäta än andra. Ett exempel är om omvårdnads-
förvaltningen håller sig inom den finansiella ram de blivit tilldelad eller ej. Det balanserade 
styrkortet tappar lite av sin mening i dessa sammanhang.101  

Omvårdnadsförvaltningen insåg att styrningen behövde utvecklas och förbättras för att 
få ökad kvalité i styrningen. Olve m.fl. (2003) förklarar att en av anledningarna till att balan-
serat styrkort införs i verksamheten är att organisationen vill utveckla styrningen eftersom de 
upptäckt brister med den. Omvårdnadsförvaltningen såg ett behov av en förbättrad styrning 
som inte bara tar hänsyn till det ekonomiska utan även andra delar i omvårdnadsförvaltningen 
som till exempelvis kunder och medarbetare. 

Perspektivet kundkvalité hänger ihop med utveckling/tillväxt, då företa-
get/organisationen bättre kan använda resurserna. I detta perspektiv ingår kompetensutveck-
ling, vilket är viktigt för att personalen skall ha kunskap om de förändringar som sker i sam-
hället. Det krävs att personalen på Omvårdnadsförvaltningen har den kunskap som krävs för 
att ta tag i problemen tidigt och på så sätt förhindra dålig kvalité. Vilket i sin tur hänger ihop 
med verksamhetsperspektivets strategiska mål som är att uppnå bättre kvalité. Måttet i styr-
kortet skall se till att det som mäts verkligen mäts och att Omvårdnadsförvaltningen arbetar i 
rätt riktning för att uppnå de strategiska målen. 
 

4.5 Att lyckas med två styrmedel 
 
Till skillnad från den traditionella budgeteringen är det löpande arbetet med ett balanserat 
styrkort en kontinuerlig process som inte utförs en bestämd tid på året, utan vid en process 
som aldrig tar slut. Då införandet av ett nytt styrsystem är en lång arbetsam process, är det 
därför viktigt att Omvårdnadsförvaltningen inte har bråttom, utan gradvis börjar utveckla sy-

                                                 
97 Olve mfl 2003 
98 Hope & Fraser 2004 
99 Ibid 
100 Johansson & Skoog 2001 
101 Olve mfl. 2003 
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stemet. 102 Förvaltningen måste se till att det avsätts tillräckligt med resurser för att klara av 
införandet av ytterligare ett styrmedel, ledningen måste vara involverad och engagerad för att 
lyckas med implementeringen.103 Förvaltningen kan annars få problem att få medarbetarna 
intresserade och engagerade.104 Detta har Omvårdnadsförvaltningen tagit fasta på.  

2008 är ett infasningsår och när mål och strategier är fattade av nämnden skall de vidare 
ner till enhetscheferna för att slutligen vara implementerade och klara till 2009 års verksam-
hetsplan. Respondenterna nämner att det är viktigt att verkligen genomföra förändringen i 
steg och inte från svart till vitt. Respondenterna påtalar vidare att företagsledning och ekono-
mer inte alltid talar samma språk som medarbetarna på ”golvet”. Är det så att medarbetarna 
inte känner igen sig i mätningarnas beskrivningar fungerar inte styrningen. Det gäller att ska-
pa en modell som alla i organisationen förstår.  

Kaplan och Norton (1999) förespråkar att arbetet med styrkort måste börja i lednings-
gruppen. Enligt Lennart Hagberg skall Omvårdnadsförvaltningens visioner och mål börja i 
ledningsgruppen för att sedan föras ut på respektive enhet. Respondenternas gemensamma 
förhoppning i och med arbetet med balanserat styrkort är att det skall leda till att medarbetar-
na får en ökad förståelse och ökat engagemang för verksamheten. Detta stämmer överens med 
det som Kaplan och Norton (1999) beskriver: då medarbetarna blir medvetna om de resultat 
som eftersträvas kan det hjälpa till att nå verksamhetens långsiktiga målsättningar. Mina re-
spondenter tror vidare att kommunens formulerade vision möjliggör att samtliga enheter ser 
till helheten och får en ökad förståelse för vad de kan göra för att nå kommunens visioner. Då 
en vision beskriver ett framtida önskat läge, inte vägen dit. En vision svarar på frågan: Vad 
vill vi uppnå? Strategin är den väg organisationen väljer för att nå visionen.  

Omvårdnadsförvaltningen vill att de personer som behöver omvårdnadsinsatser eller stöd 
för sin dagliga livsföring skall så långt som möjligt få detta i sina hem. Detta skall uppnås 
genom förebyggande och aktiverande förhållningssätt. För detta krävs även kompetensutveck-
ling av omvårdnadspersonal. Gunilla Karlsson som tidigare har arbetat med styrkort säger i 
intervjun att det är lätt att göra styrkortet för komplicerat och att svårigheten ligger i att göra 
det enkelt. Det finns alltid ett visst motstånd vid förändringar och medarbetarna kan uppleva 
att de inte har tillräckligt med tid att jobba med styrkortet. Arbetet med balanserat styrkort 
måste få ta sin tid, det viktigaste är att få medarbetarna med sig och de behöver tid att vänja 
sig för att förstå meningen med förändringen. Det tar tid att implementera det balanserade 
styrkortet eftersom styrkortet syftar till att ändra beteendet i organisationen. Styrkortet måste 
vara enkelt att använda annars är faran att styrkortet endast finns som en skrivbordprodukt.  

                                                 
102 Olve m.fl. 1999 
103 Bergstrand 2003 
104 Olve m.fl. 1999 



 37 

5 Slutsats 
 
I detta kapitel besvarar jag mitt syfte genom att presentera i korthet förutsättningar för arbete 
med budget och balanserat styrkort under en kombinationsmodell. 
 
Vid mina intervjuer framkom det att nuvarande styrsystem inte längre är tillräcklig för Om-
vårdnadsförvaltningen. De anser att budgeten inte är det optimala styrsystemet utan de vill 
även använda sig av icke monetära nyckeltal och har beslutat att implementera balanserat 
styrkort.  

Då budgeten är lagstyrd för offentliga verksamheter anser jag att Omvårdnadsförvalt-
ningen skall använda sig av budgetens fördelar och plocka in balanserat styrkort där budgeten 
brister. För att styrkortet skall få den effekt som ledningen eftersträvar är det viktigt att få två 
styrverktyg som är integrerade i varandra och inte används parallellt sida vid sida. Utifrån min 
analys och sammanfattning av budgetens respektive balanserat styrkorts för- och nackdelar 
utifrån teorin, har jag funnit att två parallella styrmedel kan komplettera varandras svagheter. 
Se bilaga 3. 

Jag finner inte stöd i teorin för att det balanserade styrkortet skulle kunna fungera som 
styrmedel i det kortsiktigare perspektivet. Av denna anledning förefaller budgeten och det 
balanserade styrkortet komplettera varandra väl, där styrkortet ser till långsiktig måluppfyllel-
se och budgeten till kortsiktig planering. Vidare förekommer det i nästan alla företag aktivite-
ter som berör kunder och kompetenser, vilka bättre beskrivs med andra mått än monetära. 
Sådana aktiviteter kräver dock monetära resurser för sitt genomförande vilka i sin tur bättre 
fångas upp i en budget. Det är i den här typen av aspekter det balanserade styrkortet kan 
komplettera budget.  

Enligt mina respondenter är de nöjda med de finansiella mått som mäts, men jag tror att 
det är viktigt att titta över dessa och ta bort några för att ge plats till de icke finansiella måtten. 
Det måste finnas en balans mellan de finansiella och icke finansiella måtten för att de skall 
kunna komplettera varandra på bästa sätt. Omvårdnadsförvaltningen kommer även att behöva 
en konkret handlingsplan en konkret beskrivning av vilka resurser, i form av personal och 
utrustning, som kommer att krävas för att nå målen. Det balanserade styrkortets övergripande 
strategi skall översättas till operativt meningsfulla mål och mätetal. Genom denna nedbrytning 
av målen borde det rimligen gå att skapa överensstämmelse och sammankoppling mellan 
budgeten som planeringsverktyg och styrkortet och således få till stånd ett integrerat, ömsesi-
digt, beroende styrmedel. Således vore det möjligt att se det balanserade styrkortet som en 
förenande länk mellan budgeten och den övergripande strategin. 

Detta resonemang stämmer väl överens med styrkortets upphovsmän vilka är av åsikten 
att det balanserade styrkortet kan utgöra ett komplement, snarare än ett substitut för den tradi-
tionella budgeten.105 Detta antagande styrks även av styrkortets svenska förespråkare som går 
ett steg längre när de hävdar att styrkort till och med kan ge budgetarbetet ökad relevans.106 
Detta tror jag också, då en kombinationsmodell av detta slag skapas, behåller företa-
get/organisationen även de anhängare som anser att budget är det bästa styrverktyget. Diskus-
sioner skapas och bidrar till ökad kommunikation av både finansiell och icke finansiell karak-
tär. 

Ett problem jag tror kan uppstå i och med införandet av balanserat styrkort är om det 
inte finns tillräckligt med resurser, då blir det svårt för omvårdnadsförvaltningen att genomfö-
ra snabba förändringar. Det är därför viktigt att de ser över sin verksamhet så att pengarna 

                                                 
105 Kaplan & Norton 2001 
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läggs på det sätt där de gör mest nytta. Omvårdnadsförvaltningen bör satsa på två olika upp-
följningar, dels den interna uppföljningen för att se hur resurserna fördelas och dels den ex-
terna uppföljningen som är minst lika viktig och där de skall följa upp att deras kunder förval-
tar den hjälp de fått. 

 
 

Exempel på kombinationsmodell 
 

Budget 
 

 
 
 
 
Kund        Process 

 
 
Figur 3. Exempel på kombinationsmodell 
 
 

 
Enligt figur 3 har budgeten i min kombinationsmodell en starkare roll än det finansiella per-
spektivet har i balanserat styrkort. 

För att uppnå en kontinuerlig styrning av verksamheten mot framtiden d.v.s. i linje med 
Omvårdnadsförvaltningens vision och strategi, anser jag att de skall använda sig av följande 
mått och som ligger under kund och process i min kombinationsmodell: 

 
 
Kund: 
  

– Kontrollerbart uppföljningsarbete  - Uppföljningsarbetet kan kontrolleras genom in-
formationssystem där Omvårdnadsförvaltningen avstämmer tidpunkter, då budgetupp-
följning sker. 

– Antal utbildningstimmar  - Regelbunden kompetensutveckling mäts genom antal ut-
bildningstimmar både per medarbetare och totalt för hela Omvårdnadsförvaltningen. 
Genom att mäta detta kan Omvårdnadsförvaltningen få bättre kontroll över verksamhe-
ten och på så sätt uppfylla sina mål.  

 
 

Process: 
 

– Kvalité gentemot entreprenad och intraprenad - att Omvårdnadsförvaltningen får 
vad de betalar för. Detta mäts genom nyckeltal som valts utifrån avtalens innehåll och 
kundernas krav.  

– Intern kvalité - Respondenterna påtalar att företagsledning och ekonomer inte alltid 
talar samma språk. Detta märkte jag vid mina intervjuer då mina respondenter bl.a. an-
vände sig av tre olika benämningar på deras kunder - kunder, patienter och brukare.  För 
att uppnå intern kvalité är det viktigt att alla använder samma benämning för att inga 
missförstånd skall uppnås.  
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5.1 Förslag till framtida forskning 
 
Min studie bygger på en modell som ännu inte införts i Omvårdnadsförvaltningen. Det skulle 
vara intressant att om några år göra en uppföljning om hur balanserat styrkort och budget har 
mottagits av medarbetarna.  

Efter min undersökning har jag upptäckt att det finns många intressanta områden inom 
liknande områden. Företag och organisationer efterfrågar minskade kostnader, ökad effektivi-
tet men vill ändå behålla hög kvalitet. Lean administration är ett verktyg som har utvecklats 
för att uppnå dessa mål och kan vara ett intressant ämne att forska vidare i. 
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- Bilaga 1 - 
 

Intervjuunderlag 
 

1. Beskriv kort företagets verksamhet, struktur, anställda. 

2. Berätta om dig själv, namn, utbildning, befattning och antal år i företaget 

3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

4. Hur är företagets affärsidé, vision och strategi formulerade? 

5. Känner alla till dem? 

6. Vilken betydelse har ekonomisystemet för den strategiska beslutsprocessen? 

7. Vilken annan information används vid strategiska beslut? 

8. Hur sprids information genom företaget? 

9. Hur uppdateras informationen? 

10. Vilken ekonomistyrning använder företaget idag? 

11. Hur tror du att den ekonomiska styrningen uppfattas på företaget? 

12. På vilket sätt får anställda feedback om sina prestationer? 

 

  Budget 
 

13. Vilka syften anser du att budgeteringen fyller i organisationen och vilka är viktigast? 

14. Vilken är din inställning till budget? 

15. Hur uppfattar du de anställdas inställning till budgeten? 

16. Vilken form av budget används och varför? 

17. Avspeglar budgeten de externa faktorerna? 

18. Hur går processen med budgetuppställandet till och hur lång tid tar den? 

19. Använder ni er av förra årets budget som budgetunderlag eller är den helt ny?  

20. Är du delaktig i framtagandet av budgeten, och i så fall hur? 

21. Skulle du vilja vara mer delaktig? 

22. Är många medarbetare involverade i processen? 

23. Hur involveras medarbetarna i budgetprocessen? 

24. Involveras medarbetare i olika nivåer? Varför/varför inte? 

25. Skapas klara ansvarsfördelningar enligt budget? 

26. Hur används budgeten – planering, kontroll eller samordning? 

27. Hur ofta görs budget? 

28. Hur ofta anpassas budgeten under året till förändrade förutsättningar? 

29. Ser ni budgeten som ett styrinstrument? Hur fungerar den? 
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30. Vad är fördel/nackdel med att styra med budget, enligt dig? 

31. Använder ni er av prognoser? I så fall hur ofta upprättas dessa prognoser? 

32. Hur går budgetuppföljningen till? Vad tittar ni på? 

33. Hur får du information om resultatet av uppföljningen? 

34. Vilka i organisationen har resultatansvar, dvs. är skyldiga att förklara eventuella avvi-

kelser från budgeten?  

35. Hur hanterar ni eventuella avvikelser? 

36. Hur ser budgetrapporten ut? Vilka jämförelsetal/nyckeltal består den av? 

37. Varför har ni valt dessa mått? 

38. Hur har ni dokumenterat nyckeltalen och sambanden mellan olika mått? 

39. När skickas budgetrapporten ut i organisationen? 

40. Fungerar budgeten som kommunikationskanal, i så fall hur? 

41. Hur fungerar gällande kommunikation i de olika nivåerna?  

42.  Hur bedömer du den tidsåtgång och därmed kostnaderna som budgetarbetet ger upp-

hov till i förhållande till den nytta och värde som budgeten tillför? 

43. Vad tror du om framtiden när det gäller budgeten? Kommer den att utvecklas, kom-

pletteras eller helt uteslutas inom ekonomistyrning?  

44. Vilka anledningar anser du ligger till grund för att företaget valt att byta styrsystem? 

45. Vad anser du är grunden till att de nya styrsystemen blir lyckade? 

 

Balanserat styrkort 
 

46. Känner du till BSC och vad kan det gör för er fördel/nackdel? 

47. Varför väljer de bara två perspektiv? Och varför dessa?  

48. Vilka underlag och förarbeten har de gjort inför beslutet att byta styrmodell? 

49. Vem/vilka har tagit beslutet?  

50. Kommer du att arbeta annorlunda med budgetprocessen efter att de infört BSC?  

51. I vilken grad och hur tror du att BSC kommer att samverka med budgetprocessen?  

52. Hur ser du på implementeringen av BSC?  

53. Vilka kommer att påverkas av BSC? Och vad kommer BSC att medföra för effekter 

avseende styrningen av verksamheten?  

54. Kommer BSC att påverka den politiska processen och i så fall hur, om inte, varför? 
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- Bilaga 2 - 

-  

www.skovde.se/organisationsschema.pdf,  2008-05-03 
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- Bilaga 3 -  
Sammanfattning om fördelar och nackdelar med budget  respektive balanserat 
styrkort för att kunnat se var styrverktygen kan ko mplettera varandra bäst. 
 
Fördel budget  

• Kortsiktigt 
• Företaget kan använda budget för att 

planera åtgärder inför det kommande 
budgetåret genom att fördela resurser-
na över verksamheten, se vilka resur-
ser företaget har och hur de skall an-
vändas på bästa sätt.  

• Kan användas som medel för att skapa 
en samordnad verksamhet och även 
kontrollera vad som händer i företaget 
med ett väl fungerande uppföljnings-
system  

• En stor fördel med budgeten är att det 
skapar konkreta mål för medarbetarna 
och det ger en bra möjlighet att värde-
ra och kontroller prestationerna. 

• Budgetens fördelar är att den anger 
vem eller vilka som skall ansvara för 
att åtgärderna genomförs och att dessa 
skall åta sig att göra det. 

 
 
Fördelar BSC 
 

• Långsiktigt 
• Måtten i styrkortet indikerar på hur 

verksamheten kan förstås och utveck-
las.  

• De anställda får, förutom mer förståel-
se, mer motivation och blir öppnare för 
förändringar. Samtidigt blir även 
medarbetarna bättre på att lära och på 
så vis utvecklas deras kompetens.    

• En stor fördel med BSC är att det 
främjar utvecklingen av vision och 
strategi. Genom att göra visioner och 
strategier öppna och anpassningsbara 
skapar det en ökad möjlighet för per-
sonalen att sätta fokus på värdeska-
pande åtgärder, exempelvis att förutse 
hot och möjligheter och svara på kun-
dernas växlande behov. 

• Styrkortet visar både interna och ex-
terna aspekter. Det hjälper företaget att 
se om det interna arbetet stämmer 
överens med hur kunder, leverantörer 
och andra externa kontakter uppfattar 
företaget. 

 
Nackdel BSC 

• Långsiktigt 

• Processen som behövs för att det ba-
lanserade styrkortet skall fungera är 
ofta toppstyrd, vilket medför att 
medarbetarna inte känner sig delaktiga 
och får därför ingen förståelse för var-
för de skall börja med andra mått helt 
plötsligt. 

• Ett problem som uppstår vid processen 
är att planeringen för ett balanserat 
styrkort är väldigt komplicerad.  

• Det saknas anvisning om vad som 
skall göras vid planeringen gällande 
hur mål som skall bli vägledande ge-
nom hela processen utformas. 

• Kopplingen mellan de olika perspekti-
ven kan misslyckas eller helt utebli. 
det sker inget samspel mellan de olika 
perspektiven, vilket innebär att effek-
ten av kopplingen och allt som den 
medför går förlorad. 

 

 
 
Nackdel Budget 
 

• Kortsiktigt 

• För att resursfördelningen skall funge-
ra på bästa sätt krävs mått för att kunna 
bevaka utvecklingen och vidta nöd-
vändiga anpassningar och åtgärder. 

• Budgetering skapar låsningar i organi-
sationen och dess beslut, som det sena-
re under året kan visa sig vara svårt att 
ändra på oavsett ur väl motiverat det 
är. 

• Budgeten är missvisande som besluts-
underlag. Den visar siffror på aktivite-
ter som redan hänt, vilket kan leda till 
beslut som inte går hand i hand med 
företagets strategiska mål. 

• Budgeten tar inte hänsyn till de nya 
kraven som ställs på företag idag, de 
mått som används är finansiella och 
det bortses helt från de icke-
finansiella. 



 

 

 

 

 

 


