EXAMENSARBETE

Institutionen för teknik och samhälle

Gemensam struktur för den
kommunala ekonomistyrningen

Examensarbete inom ämnet Företagsekonomi
C-uppsats 15 hp
Termin 6, 2010
Jonny Andersson
Caroline Andersson
Handledare: Joachim Samuelsson
Examinator: Henrik Linderoth

Gemensam struktur för den kommunala ekonomistyrningen
Examensrapport inlämnad av Jonny Andersson och Caroline Andersson till Högskolan i
Skövde, för Kandidatexamen (BSC) vid Institutionen för Teknik och Samhälle:
2010-05-17
Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är vårt eget, har blivit tydligt
identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan
examen.

Signerat:____________________________________________________________________
Jonny Andersson

Signerat:____________________________________________________________________
Caroline Andersson

i

Förord
Vi vill rikta ett tack till samtliga som har varit behjälpliga vid genomförandet av detta arbete.
Det känns naturligt att nämna vissa namn men av respekt för att inte råka utelämna någon som
har varit mer behjälplig än andra undviker vi detta.
Ett undantag görs dock, vi vill ge ett extra tack till vår handledare Joachim Samuelsson.
Skövde den 17 maj 2010

Jonny Andersson

Caroline Andersson

ii

Summary
Common structure for the management control of municipalities
The Local Government Act of Sweden does not specify how the governance of municipalities
shall be made, only that the administration should take place. Even though municipalities
must establish budget annually they are still free to decide how the governance should be
designed, this can lead to lack of consistency and measurability within and between
municipalities.
The purpose of this thesis was to present a proposal for a unified and more measurable
financial structure of a municipality where this was lacking. A qualitative case study was
chosen to receive answers to the definition of this problem. The information was collected
through literature, documents from municipalities and through interviews with selected
respondents. Focus has also been made on the organization Rådet för främjande av
kommunala analyser.
In our theory we describe the issues of traditional management control. It can often lead to
short-sightedness because less is focused on non-financial measures, which promote
longterm-management. An alternative control with non-financial ratios included, called the
Balanced Scorecard, is introduced where design and use of this tool is described.
By viewing activities from different perspectives and find ratios to these, the governance can
become more long-term and also include the non-financial aspects of the activities.
Municipalities are complex organizations and to illustrate this problem it will be addressed in
the theory. The governance must be adapted to the fact that municipalities, unlike companies,
not have as their primary interest to profitmaximize.
In the empirical data, various municipalities and their management is examined as well as
Rådet för främjande av kommunala analyser in parallel with the municipality that is, in the
current situation, lacking structure of their management control. It is investigated how the
governance of this municipality, could be designed according to the respondents. It asserts
that it is important that municipalities are governed not only from financial terms and the
studied municipalities all use some form of Balanced Scorecard. Rådet för främjande av
kommunala analyser also illustrates the importance of governance based on a combination of
non-financial and financial ratios.
In the analysis the information gathered to reach the answers to what are considered to be
useful governance in municipality, are examined. The narrow views of the traditional
management control are illustrated and the Balanced Scorecard is recommended as a
supplement. It is important to start from the municipality's vision, strategy and key success
factors when ratios in the activities are developed. For all major components to be measured
the municipality's activities has to be viewed from a number of perspectives. In addition, the
ratios have to be few but measurable.
In the conclusion there are considered what we think would work in our selected municipality.
To get a more measurable and consistent structure of their municipal management control, we
believe that the Balanced Scorecard should be used. Based on vision, strategy and key success
factors we design Balanced Scorecards with both financial and non-financial ratios, to the
councils of the municipality.
iii

Sammanfattning
I kommunallagen preciseras inte hur styrningen i kommuner skall ske, bara att förvaltning
skall ske. Det finns lagstadgat att kommuner årligen skall upprätta budget men de får själva
bestämma hur styrningen skall utformas, vilket kan leda till avsaknad av enhetlighet och
mätbarhet inom och mellan kommuner.
Syftet med uppsatsen var att finna ett förslag till en enhetlig och mer mätbar
ekonomistyrningsstruktur i en kommun där detta saknades. En kvalitativ fallstudie valdes för
att få svar på problemformuleringen. Informationen insamlades via litteratur, kommuners
dokument och genom intervjuer med utvalda respondenter. Fokus har även lagts på
organisationen Rådet för främjande av kommunala analyser.
I teorin beskrivs den traditionella ekonomistyrningen och problematiken med denna. Den kan
i många fall leda till kortsiktighet då lite fokus läggs på icke-finansiella mått, vilka främjar
långsiktig styrning. En alternativ styrning med även icke-finansiella nyckeltal, benämnt
Balanced Scorecard, introduceras där utformning samt användning av detta verktyg beskrivs.
Genom att se verksamheten utifrån olika perspektiv och finna nyckeltal till dessa kan
styrningen blir mer långsiktig och även innefatta de icke-finansiella aspekterna av
verksamheten. Kommuner är komplexa organisationer och för att illustrera problematiken
kommer även detta tas upp i teorin. I och med att kommuner till skillnad från företag inte
drivs i primärt vinstsyfte måste styrningen anpassas till detta faktum.
I empirin undersöks olika kommuner och deras styrning samt Rådet för främjande av
kommunala analyser parallellt med den kommun som i dagsläget saknar struktur i sin
ekonomistyrning. Det utreds hur styrningen för denna kommun, enligt respondenterna, skulle
kunna utformas. Det framhävs att det är viktigt att kommuner inte bara styrs utifrån finansiella
termer och de studerade kommunerna använder alla någon form av Balanced Scorecard. Även
Rådet för främjande av kommunala analyser framhäver vikten av att styrningen sker utifrån
en kombination av icke-finansiella och finansiella nyckeltal.
I analysen studeras insamlad information för att nå svar på vad som är att betrakta som bra
styrning i en kommun. Kortsiktigheten vid traditionell ekonomistyrning åskådliggörs och
Balanced Scorecard rekommenderas som komplement. Det är viktigt att utgå från
kommunens vision, strategi och framgångsfaktorer när nyckeltal till verksamheten tas fram.
För att alla viktiga delar skall kunna mätas måste kommunens verksamhet ses utifrån ett antal
perspektiv. Dessutom skall nyckeltalen vara få men mätbara.
I slutsatsen tas ställning till vad vi anser skulle fungera i utvald kommun. För att få en mer
mätbar och enhetlig struktur på kommunens ekonomistyrning anser vi att Balanced Scorecard
skall användas. Utifrån vision, strategi och framgångsfaktorer utformas balanserade styrkort
med både finansiella och icke-finansiella nyckeltal till kommunens nämnder.
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1 Inledning
I det inledande kapitel presenteras problembakgrunden som är grund för
val av problemformulering och syfte. Kapitlet innehåller även studiens
avgränsningar. Problembakgrunden fokuserar på frågan om kommunala
nämnder har oenhetlig styrning sinsemellan i vissa kommuner. Dessutom
diskuteras huruvida en del kommunala nämnder har brister i sina mål, dvs.
att de inte är mätbara.
1.1 Problembakgrund
Telefonen ringer på kontoret hos Rådet för främjande av kommunala analyser1 denna snöiga
februarimorgon. En röst hörs på andra sidan som svarar på ett artigt sätt. Efter initiering av
samtalet och förklaring varför samtalet har ringts blir tystnaden påtaglig på andra sidan.
Efter en paus hörs ett svar - ”Det är så det ser ut hos många kommuner idag”.
Det är Anders Norrlid som har svarat på följande påstående som vi har ställt. Påståendet är att
vi tror att många kommuner inte har någon enhetlig styrning inom kommunen och mellan
kommunerna. Eftersom det inte finns lagstadgat hur styrningen skall se ut tror vi att det kan
uppstå skillnader. I praktiken tror vi att många kommuner enbart använder budget för att styra
och följa upp verksamheten.
Kommuner fokuserar ofta på kostnader istället för mätbara mål med verksamheten, vilket kan
vara ett problem då det relevanta inte är vad verksamheten kostar utan vad som fås för
pengarna. För att mäta kvalitet och mål behövs styrtal (Sörman, 2001). Sörman (2001) menar
på att det inte är enkelt att utforma nyckeltal för kvalitet. Han menar vidare på att det behövs
särskilda nyckeltal för kommuners uppföljning och styrning vilket innebär att de skall vara
övergripande och beskriva den kommunala verksamheten utifrån flera perspektiv.
Kommunerna har ett stort ansvar för att samhället skall fungera. Kommunerna ansvarar för
många frågor som påverkar medborgarnas vardag. Det ligger i befolkningens intresse att
skattemedlen används på ett effektivt sätt så att t.ex. skola, vård och omsorg fungerar som det
är tänkt. Flera myndigheter ansvarar för att styra kommunsektorn och för detta krävs
information. Denna information finns ofta men den är inte sällan svårtolkad (Sörman, 2001).
Stora skillnader i kvalitet och servicenivåer är okända, eller i varje fall utom
räckhåll just när informationen som bäst behövs. Missförhållanden i vården
blottläggs till de ansvarigas överraskning. Också hög kvalitet kan vara okänd
vilket medför att resurser fortsätter att föras till ett område i stället för ett annat
som bättre behöver dem (Sörman, 2001:9).
I nuvarande kommunallag (1991:900) 8 kap preciseras rättsregler för hur kommuner skall
sköta förvaltningen av ekonomin. I § 2 i ovanstående kapitel går att läsa ”Kommunerna och
landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och
betryggande säkerhet kan tillgodoses.”

1

En organisation, bildad av staten och Sveriges Kommuner och Landsting, vars uppgift är att främja jämförelser,
analyser och uppföljning inom och mellan kommuner (Rådet för främjande av kommunala analyser stadgar,
2008)
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Vidare står det i samma kapitel att kommuner skall upprätta en budget årligen. I
kommunallagen preciseras inte hur styrningen skall ske i kommunen, däremot att
förvaltningen skall ske (Kommunallag, 1991:900).
1.2

Problemformulering
• Finns det möjlighet att komma fram till ett förslag om utformning av den kommunala
styrningen mot en mer enhetlig och mätbar struktur?

1.3 Syfte
Syftet med vårt arbete är att få fram ett förslag till en enhetlig och mer mätbar
ekonomistyrningsstruktur i en kommun där det för tillfället råder brist på detta. Vidare vill vi
utreda hur andra kommuner försökt lösa dilemmat, för att sedan applicera detta på utvald
kommun.
1.4 Avgränsningar
Vi väljer att begränsa arbetet till att se på styrningen utifrån kommunfullmäktige, revisorer
och medborgarnas perspektiv, dvs. vad som är väsentligt att mäta utifrån deras perspektiv för
de olika nämnderna. Detta för att de skall kunna se vad nämnderna gjort/eller inte gjort för att
nå kommunens övergripande vision.
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2 Metod
I följande kapitel redovisas val av kommun, studiens angreppssätt,
uppläggning, datainsamling, databearbetning, reliabilitet, validitet samt
tillförlitlighet. Kapitlet är till för att bringa förståelse i hur studien har
gjorts för att ge svar på vår problemformulering.
2.1 Val av kommun
Vi har genom vår handledare Joachim Samuelsson, fått kontakt med ekonomichefen Anders
Johansson i Karlsborg kommun. Enligt Anders har kommunen problem med sin styrning,
problemet avser att kommunens verksamheter saknar en gemensam struktur för mål och
riktlinjer. Det saknas också förslag på mätbara mål och hur de skall följas upp. Vidare menar
Anders att Karlsborg kommun årligen får kritik för sina mål och riktlinjer. Kritiken ligger i att
de är svårmätbara och att det inte finns någon likriktighet mellan nämnderna. I Budget och
Verksamhetsplan 2010 har det blivit ännu spretigare mellan nämnderna. Karlsborg kommun
behöver enligt Anders förslag på hur en enhetligare styrning skulle kunna formuleras.
2.2 Övergripande angreppssätt
Den kvalitativa metoden2 lämpade sig bäst då vi behövde gå på djupet och göra en intensiv
och detaljerad granskning av det specifika fallet. Avsikten med vår studie var att undersöka
våra respondenters åsikter och uppfattningar för att få en djupare förståelse för kommunens
problem och för att finna svar på bra alternativa metoder för styrningen. Kvalitativ
datainsamling var mest lämpad eftersom vi ansåg att lösningen på problemet var att studera
utvalda kommuner/organ (Bryman & Bell, 2005).
Ett alternativ hade varit att använda oss utav den kvantitativa metoden3 men denna
forskningsmetod ansågs mindre relevant då den inte tillåter avvikelser från mallen med
intervjufrågor. Detta är en bidragande orsak till att metoden valdes bort, då det skulle gjort att
vi inte kunde fördjupa oss i och utvidga de frågor som kom att verka mer intressanta (Bryman
& Bell, 2005).
2.3 Undersökningens uppläggning
Vi valde att göra en fallstudie4, detta innebar att vi undersökte specifika fall, i detta fall
utvalda kommuner/organ (Bryman & Bell, 2005). Genom en fallstudie avsågs att nå svar på
styrningsproblematiken i Karlsborg kommun och kommuner med liknande organisation.
Avsikten var att studera befintliga organ som arbetar för att främja kommunal styrning samt
andra kommuner som har en fungerande styrning. Meningen var sedan att detta skulle kunna
tillämpas på Karlsborg kommun och kommuner med liknande organisation och storlek.
2.4 Datainsamling och databearbetning
Insamling skedde genom semistrukturerade intervjuer. Detta innebar att vi hade en lös mall av
frågor som vi utgick ifrån men beroende på var samtalet rörde sig kom frågorna att ändras och
2

Kvalitativ metod lämpar sig för problemställningar som kräver mer djupgående studier. Metoden syftar till att
ge kvalitativ empiri och att skapa djupare förståelse för exempelvis en händelse (Bryman & Bell, 2005).
3
Kvantitativ metod utgår från mer mätbara observationer, den används ofta vid studier av stora populationer och
sammanfattas i statistisk form. Metoden är mer strukturerad då forskaren har en tydlig formulerad uppsättning
frågeställningar som skall undersökas (Bryman & Bell, 2005)
4
Fallstudie är en undersökningsprocess där syftet är att ge djupgående kunskaper om det som undersöks. Fokus
läggs på en eller några få undersökningsenheter, som studeras på djupet för att få mer detaljerad kunskap
(Bryman & Bell, 2005).
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följdfrågor att ställas. I vissa fall skedde följdfrågor utefter samtalets karaktär och i vissa fall
skedde samtalet utefter förskrivna frågor. Intervjuerna skedde mestadels på plats, i
undantagsfall via mail och telefon. Flertalet av samtalen dokumenterades samt spelades in
(Bryman & Bell, 2005).
Valda respondenter har ledande befattningar inom respektive kommun/organisation eller är på
annat sätt bedömda, utav oss eller andra mer insatta i ämnet, som kvalificerade.
Vi började med att träffa ekonomichefen i Karlsborg kommun, Anders Johansson, och vår
handledare Joachim Samuelsson för att få en bild av vårt problem och tips på hur studien
skulle kunna initieras. Vi ansåg gemensamt att ett bra angreppssätt var att initiera studien
genom att hälsa på och intervjua Anders i Karlsborg kommun och då också träffa
kommunalrådet samt kommunchefen. Vid detta möte lyftes Tibro kommun fram som en bra
kommun att besöka då deras styrning, enligt Anders, ansågs vara god. Vidare ansåg vi att det
var viktigt att göra intervjuer med dels kommunrevisor Staffan Löfving samt förtroendevald
revisor Evert Fingal för att förstå deras syn på styrningsproblematiken i Karlsborg kommun.
Anders berättade vidare att han hade hört talas om Rådet för främjande av kommunala
analyser som verkar för en bättre styrning i kommuner. Detta tog vi också till oss som ett bra
förslag. En annan aspekt som vi diskuterade och som vi gemensamt ansåg vara bra var att
intervjua någon som redan hade varit med om att införa en ny styrning i en kommun. Valet
föll då på Tony Pehrsson, lärare på Högskolan i Skövde. Han var vid implementeringstillfället
administrativ chef inom Omsorgsförvaltningen, Skövde kommun. Att han numer inte arbetar
inom kommunen såg vi som en bra infallsvinkel då han kan ge svar på hur han, ur ett mer
objektivt perspektiv, nu ställer sig till den styrningen som han var med och implementerade.
Vid besöket hos kommunrevisor Staffan Löfving berättade han om Mariestad kommun och
deras styrning. Han berättade vidare att en kollega hade varit med att ta fram nyckeltal till
nämnda kommun. Vi ansåg gemensamt att det kunde vara av vikt att studera denna kommuns
styrning.
När det gäller litteratur som vi har använt oss av har vi bl.a. fått ta del av respondenters
rekommenderade dokument. Vi har ringt runt till bland annat Svenska Kommunförbundet
samt Rådet för främjande av kommunala analyser, dels för att få litteratur men också för att få
uppslag till litteratur. Vi har också letat på biblioteket på Högskolan i Skövde samt på
biblioteket i Falköpings kommun. Den primära källan till bra och relevant litteratur på
biblioteken har dels varit personalen, vår egen sökning i bibliotekets hemsida samt genom att
studera tidigare uppsatser. Vad avser rekommenderad litteratur har bl.a. Tony Pehrsson och
Joachim Samuelsson varit behjälpliga. En del sökningar har även skett på internet och en del
material har vi hämtat på kommunernas hemsidor. Vetenskapliga artiklar har vi funnit genom
att använda databaserna Elin och ABI/INFORM complete. Sökorden vi har använt oss av är
Balanced Scorecard samt New Public Management.
2.5 Reliabilitet, validitet och tillförlitlighet
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp som skall tas hänsyn till och kritiskt granskas
för att det inte skall uppstå problem i undersökningar (Bryman & Bell, 2005).
Reliabilitet innebär att det skall finnas tillförlitlighet och trovärdighet i en undersökning.
Respondenternas svar skall vara stabila och tillförlitliga. Undersökningen skall kunna göras
om av en annan forskare som då skall få samma resultat. Reliabiliteten kan delas upp i extern
och intern. Den externa reliabiliteten visar i vilken utsträckning undersökningen kan upprepas
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och ge samma resultat medan den interna innebär att vi måste komma överens om hur vi skall
tolka det vi ser och hör (Bryman & Bell, 2005).
Validitet innebär att resultatet skall stämma överens med verkligheten, i vilken grad
respondenternas svar är sanningsenliga och riktiga. Även validiteten delas in i två kategorier,
intern och extern, där den interna syftar till resultatens giltighet och den externa syftar till i
vilken grad resultatet kan generaliseras. När intervjuer utförs är det viktigt att tänka kritiskt
och fundera på om den information som respondenterna ger är sanningsenlig, riktig och om
respondenterna har den kunskap som eftersträvas (Bryman & Bell, 2005)
För att undersökningen skulle få hög reliabilitet och validitet var det viktigt att inte grunda
resultatet på en enda källa, därför kom vi att hämta information från flera olika håll. Vi har
vidare intervjuat de personer som vi anser haft god kunskap inom ämnet, vilket också gör att
validiteten blir hög (Yin, 2007).
Någon intervju kom att göras över telefon vilket vi är medvetna om minskar validitet och
reliabilitet, då vi kan ha gått miste om information som vi hade fått vid personlig kontakt. Då
vi hade mer raka frågor och där diskussion inte var fullt lika viktigt anser vi att
telefonintervjuer fungerade bra för studien. I de fall där diskussion krävdes valdes personliga
möten (Yin, 2007).
Genom arbetet har vi varit noggranna med dokumentation vilket gör det lättare för en annan
forskare att upprepa studien och då komma fram till samma slutsats som vi. Efter en intervju
har vi mailat en sammanställning till respondenten om hur vi tolkat svaren och på detta sätt
undvek vi att missförstånd uppstod och validiteten på vår studie ökade (Yin, 2007). Då vi valt
att undersöka en kommuns problem för att finna lösning har respondenterna i denna kommun
haft intresse av att studien skall stämma överens med verkligheten och i dessa fall anser vi att
validiteten är hög då deras svar kan anses sanningsenliga och riktiga (Bryman & Bell, 2005).
Vi har gjort studien för att kommuner med liknande organisation, som vår utvalda kommun,
skall kunna använda sig av resultatet. Dock blir inte vårt resultat giltigt för kommuner med
annorlunda organisationsstruktur.
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3 Teoretisk referensram
I följande kapitel redovisas studiens teoretiska referensram. Kapitlet börjar
med att vi definierar vad ekonomistyrning är, vad ett nyckeltal är för att
sedan övergå till den historiska aspekten av budgeten. Vidare belyses varför
budget upprättas och dess egentliga syften och den kritik som existerar mot
traditionell ekonomistyrning. Sedan definieras Balanced Scorecard men
också dess utveckling samt utformning. I kapitlet berörs även Rådet för
främjande av kommunala analysers förslag på nyckeltal men även mer
generella förslag till antal nyckeltal i ett balanserat styrkort, vid
initieringsstadiet. Hur ett index vid mätning av tillfredsställelse kan göras,
visas. Vi belyser den eventuella kritik som finns mot det balanserade
styrkortet för att sedan avrunda med teori utifrån den kommunala kontexten,
där bl.a. kommunallagen, organisation och varför balanserad styrning i
kommuner behövs.
3.1
3.1.1

Traditionell ekonomistyrning och budget
Definition av ekonomistyrning

Begreppet styrning innebär att olika åtgärder genomförs för att uppnå vissa bestämda mål.
Ordet ledning kan ses som synonym till ordet styrning och innebär förmågan att påverka
och/eller motivera medarbetare till att uppnå dessa mål (Samuelson, 1999).
Samuelson (1999) definierar vidare några olika typer av styrningsbegrepp bl.a.
ekonomistyrning, ibland benämnt företagsstyrning, verksamhetsstyrning samt ägarstyrning.
Enligt Brorström, Haglund och Solli (2005) avser definitionen av ekonomistyrning två saker.
Den ena definitionen är att ekonomin skall styra, dvs. det är ekonomiska krav och mått som
skall vara utgångspunkten för styrning. Den andra definitionen är att det skall ges möjligheter
för enheter att styra sin ekonomi utefter de formulerade kraven.
Innebörden av ekonomistyrning kan förklaras genom att redogöra för de ställningstaganden
och moment som ingår i samband med att formerna för ekonomistyrning utvecklas.
Avgränsning av redovisningsenheter görs och ställningstagande sker över vilket ansvar
respektive enhet har (Brorström, Haglund & Solli, 2005).
Nedan följer, kortfattat, exempel på olika typer av ansvar som existerar ur ett
ekonomistyrningsperspektiv enligt Greve (1996):
Kostnadsansvar innebär att ansvar tas för de kostnader som verksamheten är orsak till inom
företaget. Resultatansvar innebär att ansvar tas för samtliga kostnader och intäkter enheten
orsakar. Denna form förutsätter handlingsfrihet för den ansvariga. Räntabilitetsansvar är en
typ av förlängning av resultatansvar som ger uppmuntran att göra en avvägning mellan
resultat och kapitalbindning. Ansvaret bygger på att optimera kapitalbindning och resultat
med hänsyn till hela företaget.
3.1.2

Vad är ett nyckeltal?

Grundförutsättningen för att ett företag skall existera är att mål finns för dess verksamhet.
Dessa mål kan antingen vara av kvalitativ eller av kvantitativ art. Ett exempel på kvalitativa
mål är att företaget producerar varor som tillfredsställer kunder. Att t.ex. ha ett mål att öka sin
marknadsandel med en viss procent är däremot en form utav ett kvantitativt mål. Då
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kvantitativa mål går att mäta på ett mer tillförlitligt sätt kan de uppfattas som mer angelägna
än kvalitativa mål, däremot är det inte per definition alltid bättre med kvantitativa mått
(Greve, 1996). Chiang och Wainwright (2005) menar dock på att kvantitativa mått alltid har
en fördel i att de inte bara ger riktlinjer5 om en förändring är positiv eller negativ. De ger
också ett svar på hur stor förändringen är.
En annan fördel med att arbeta med kvantitativa mått är att förändringar är lättare att mäta,
t.ex. genom en kvot, gentemot absoluta tal som visar det absoluta värdet. Ett annat exempel är
att det också kan vara lättare att få en uppfattning om storleken på exempelvis årsvinsten om
den relateras till t.ex. det disponerade kapitalet (Bergstrand, 2003).
Räntabilitet på sysselsatt kapital och liknande mått är exempel på sammansatta mått.
Sammansatta mått visar effekter av aktiviteter i företagets samtliga organisatoriska enheter.
Dessa sammansatt mått kompletteras ofta med nyckeltal för olika funktioner och/eller för
självständiga rörelseenheter. Att bryta ner sammansatta mått till mått för olika enheter gör att
nyckeltal kan relateras till olika ansvarsenheter (Samuelson, 1999).
Även andra nyckeltal kan användas för att styra verksamheten. Exempel på sådana mått är
nyckeltal som speglar kunskapskapitalet t.ex. genom att beräkna genomsnittligt antal år i
företaget, eller nyckeltal som speglar kvalitén i verksamheten genom t.ex. antal reklamationer.
Andra exempel är genomloppstider, produktivitet per funktion etc. (Samuelson, 1999).
3.1.3

Budgetens historia

Det latinska ordet bulga, vilket benämningen budget härstammar från, betyder lädersäck på
svenska. Budgetering har ägt rum inom den offentliga förvaltningen i flera hundra år och
förekommer idag i stort sett i samtliga typer av organisationer. Att en budget är framåtriktad,
kopplar ansvar och uttrycks i monetära termer är några av de egenskaper budgeten har. Det
sker även att ickemonetära mått används som komplement (Greve, 1996).
Skillnaden mellan en produktkalkyl och en budget är att kalkylen avser intäkter och kostnader
för en produkt och budget avser intäkter och kostnader för en period. Detta är en anledning till
att budgeten ibland benämns för periodkalkyl (Greve, 1996).
När budgeten började användas frekventare började också budgeteringen avse längre perioder.
Detta gjordes av den anledningen att företagen ville planera för vad som skulle kunna ske med
inflation, konsumtionsmönster, konkurrenternas agerande, lagstiftning m.m. över en längre
period. Denna långsiktiga planering möjliggjorde för företagen att agera på ett tidigt stadium,
långt innan själva händelsen har ägt rum. Det handlade således om att reagera i tid och ha en
åtgärdsplan mot eventuella kommande hot. Detta fungerade alldeles utmärkt fram tills den
oljekris som inträffade år 1974. Många av förutsättningarna som hade legat till grund för
långtidsplaneringen stämde inte lika bra längre. Förändringarna upplevdes komplexa och
gjorde att planeringen för längre tid blev svårare. För att bli bättre på att förutse framtiden
flyttades budgeteringen allt oftare neråt i organisationerna till de som kunde uppfatta
förändringssignaler snabbare (Ax, Johansson & Kullvén, 2007).
3.1.4 Budget och planering

Företag upprättar budget av anledning att verksamheten behöver planeras. Planeringen sker
därför att företag behöver veta vad som skall göras i framtiden men också kostnaden samt
5

Genom det algebraiska tecknet, dvs., +/- (Chiang & Wainwright, 2005)
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intäkten för detta. Det kan avse kommande vecka, nästa månad men det kan också avse en
längre tidshorisont (Ax, Johansson & Kullvén, 2007). En längre tidshorisont är dock vanligare
än en kortare. Den mest vanliga tidshorisonten en budget avser är ett år (Skärvad & Olsson,
2007).
Det går också att se budgeten som ett handlingsprogram. Detta handlingsprogram är uttryckt i
kronor, dvs. i ekonomiska termer (Skärvad & Olsson, 2007). Ett sådant handlingsprogram kan
göras för olika delar, s.k. delbudgetar (Ax, Johansson & Kullvén, 2007).
Exempel på delbudgetar enligt Ax, Johansson och Kullvén (2007) är projekt-, investerings-,
produkt-, kund-, försäljnings- samt resursbudgetar. Dessa delbudgetar sammanfogas sedan i
huvudbudgetar (Ax, Johansson & Kullvén, 2007). Huvudbudgetar upprättas ofta i tre olika
former. Dessa olika former är likviditetsbudget, resultatbudget samt balansbudget.
Likviditetsbudget visar inbetalningar samt utbetalningar under en viss tidsperiod samt de
likvida medlen vid periodens slut. Resultatbudget visar intäkter och kostnader samt årets
resultat vid periodens slut. Den ekonomiska ställningen vid periodens slut samt tillgångar
skulder och eget kapital visas i balansbudgeten (Thomasson m.fl., 2007).
3.1.5

Budgetens syften

Budgeten har vissa betydelsefulla egenskaper och syften. Några av dessa syften är enligt
Bergstrand (2003):
3.1.6

att ge en plan för den kommande perioden
skapa målsättning för resultatenheterna
samordning och kommunikation
utgöra värdefullt uppföljningsunderlag
underlag för prognoser
visar prioritering och resursfördelning
att genom budgetmål öka motivationen hos anställda
instrument för delegering och fördelning av ansvar
som incitamentssystem
Kritik mot traditionell ekonomistyrning

Med åren har kritiken ökat mot den traditionella ekonomistyrningen där styrning i
organisationer sker i riktning mot bättre resultat, lönsamhet och ekonomisk ställning. Kritiken
har legat i att den traditionella ekonomistyrningen ger missvisande information för
beslutsfattare då grunden för beslut ligger i kostnader, intäkter och lönsamhet. Eftersom detta
är händelser som redan ägt rum finns det risk att styrningen inte stämmer överens med de
strategiska målen (dvs. mål som organisationen har långsiktigt). Annan kritik är att företag
med traditionell ekonomistyrning inte tar hänsyn till de krav som dagens organisationer och
strategi ställer. Företagen fokuserar på finansiella mått och ägnar mindre, eller ingen, energi
på icke-finansiella mått (Olve, Roy & Wetter, 1997).
Cooperperson (2010) förklarar vikten av att både finansiella och icke-finansiella mål
existerar. Hon menar att detta är en förutsättning för att styrningen skall bli bra:
The quality area would come up with improving quality of product. Purchasing
and finance would come up with reducing costs […] If those two were not
integrated, the two departments work at cross purposes (Cooperperson se
Solnik, 2010:1)
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I och med den traditionella ekonomistyrningen satsar företag på det som visar resultat på kort
sikt. Detta leder till suboptimering och hindrar det långsiktiga tänkandet. Satsningar inom
t.ex. FoU (Forskning och Utveckling) ger inget resultat på kort sikt och lämnas därför ofta
därhän (Olve, Roy & Wetter, 1997).
Intressenter vill ha information om företagets utveckling och kunna jämföra med andra
investeringsalternativ. Endast finansiella mått ger inte intressenterna en rättvisande bild av
företaget (Olve, Roy & Wetter, 1997).
En annan nackdel är att informationen i de finansiella måtten saknar mening för många i
företaget. Det är svårt att se kopplingen mellan sitt handlande och de siffror som redovisas.
Eftersom företaget inte uppmärksammar omgivningen kan varningssignaler om förändringar i
bransch och verksamhet missas (Olve, Roy & Wetter, 1997).
Många nyckeltal används för att mäta internt och sedan jämföras över tiden. Jämförelse med
konkurrenter görs ofta inte trots att det är viktigt (Olve, Roy & Wetter, 1997).
Chefer fokuserar ofta på månads-/ och kvartalsrapporter och vid investeringsbeslut kan det
kortsiktiga perspektivet uppmuntra till att justera de finansiella måtten. Senareläggning av
nödvändiga utgifter är ett exempel på detta (Hope & Fraser, 2004). Detta gör att nyckeltalen
kan vara missvisande och inte trovärdiga (Olve, Roy & Wetter, 1997).
Alla enheter i en organisation måste vara medvetna om och förstå de övergripande
strategierna och spelreglerna. Medarbetare behöver andra mål och incitament än de vinst- och
avkastningsmål som finns. För att nå den övergripande visionen behövs en ny vägledning och
Balanced Scorecard har då en viktig roll (Olve, Roy & Wetter, 1997).
3.2
3.2.1

Balanced Scorecard
Utvecklingen av Balanced Scorecard

På 1990-talet började utvecklingen av Balanced Scorecard, då ett amerikanskt projekt med
deltagare från universitets-, konsult- och företagsvärlden ansåg att företag var i behov av en
ny styrning. I och med projektet lyftes ett flertal brister med enbart finansiella prestationsmått
för ekonomistyrning fram. De brister som diskuterades var att användning av endast
finansiella mått fokuserade på händelser som redan inträffat och att måtten inte visade
företagets agerande med omvärlden, som exempelvis kontakter med kunder och leverantörer.
Andra brister som togs upp var att de finansiella måtten inte ger tillräcklig information om
vad som skapar framtida värde och hur strategiska mål skall uppnås. Projektets syfte var att
komplettera de finansiella måtten med icke-finansiella prestationsmått och utvecklingen av
Balanced Scorecard började (Ax, Johansson & Kullvèn, 2007). De första tankarna om
Balanced Scorecard skrevs av två amerikanska professorer, Robert Kaplan och David Norton
(Brorström, Haglund & Solli, 2005).
3.2.2

Vad är Balanced Scorecard?

Balanced Scorecard är ett koncept som kommit till för att underlätta verksamhetsstyrning och
uppnå en balanserad styrning i en organisation (Sande m.fl., 2000). Med Balanced Scorecard
kompletteras den finansiella styrningen med en bredare bild av verksamheten (Olve, Roy &
Wetter, 1997). Genom användning av Balanced Scorecard kan företagets strategi och vision
sammanlänkas med den kortsiktiga operativa verksamheten med avseende att skapa
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förutsättningar för en ekonomisk styrning med en tydlig medveten strategisk inriktning.
Konceptet brukar benämnas Balanced Scorecard även i Sverige men kan också kallas
balanserat styrkort6 (Ax, Johansson & Kullvèn, 2007).
3.2.3

Utformning av Balanced Scorecard

För att uppnå en balanserad styrning krävs mycket arbete. Arbetsgången kan delas upp i ett
antal delar. För att kunna hitta styrtal som är användbara krävs att vision, strategi och
framgångsfaktorer är väl formulerade (Sande m.fl., 2000).
Vision/Verksamhetsidé – Varför finns organisationen till?
Det måste finnas en gemensam uppfattning om vad som är syftet med den verksamhet som
bedrivs, vad som är målet (Sande m.fl., 2000).
Strategi – Hur skall verksamhetsidén förverkligas?
Strategin kan sägas vara resan mot visionens förverkligande. Det innebär att välja vad som
skall göras och vad som inte skall göras. För att strategin skall betyda något meningsfullt och
fungera effektivt krävs det att den konkret visar valen och hur visionen skall uppnås (Sande
m.fl., 2000).
Framgångsfaktorer – Vilka är de avgörande områdena för att förverkliga strategin?
Organisationen måste efter vision och strategi formulera de områden som skall gör det möjligt
att uppfylla eller begränsa dessa. Områdena kallas framgångsfaktorer och skall förmedla
strategins innehåll ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. Det är de allra viktigaste
delarna som skall finnas med här, det kan vara ett begrepp eller en samling begrepp som
beskriver ett nyckelområde. Framgångsfaktorerna beskriver ett mål, ett önskat tillstånd och är
med andra ord inte ett medel och visar inte hur målet skall uppnås (Sande m.fl., 2000).
Styrtal – Hur mäts de avgörande framgångsfaktorerna?
Styrtal är den del av den balanserade styrningen som kan ses som ett instrument för att visa
vägen och följa vägen mot visionen. Styrtalet behöver inte vara just ett tal utan kan bestå av
ett ja eller nej, ett betyg eller en handlingsplan. Styrtalet skall visa status vid en viss tidpunkt.
För att få fram information till ett styrtal behövs redskap, ibland finns det informationssystem
annars måste aktiviteter skapas genom exempelvis enkäter, kundundersökningar,
kompetensinventering och utbildningsbehov (Sande m.fl., 2000).
Balanced Scorecard bygger på tre tidsdimensioner: igår, idag och imorgon. Sådant som syns
idag är ofta en konsekvens av vad som gjordes tidigare och det som görs idag ger resultat
senare (Brorström, Haglund & Solli, 2005). Styrkortet kallas balanserat eftersom det skall
vara balans mellan de finansiella perspektiven och de icke-finansiella perspektiven men också
mellan tidsdimensionerna, det förflutna, nuet och framtiden (Johansson & Skoog, 2001).
Vid arbete med Balanced Scorecard sker utgångspunkten i företagets vision och strategi.
Företagets strategi beskriver hur företaget har tänkt skapa värde för sina intressenter.
Byggstenarna i strategin består av fyra perspektiv på företagets verksamhet, finansiella
perspektivet, kundperspektivet, interna processperspektivet samt lärande- och
tillväxtperspektivet (Ax, Johansson & Kullvèn, 2007).

6

I fortsättningen kommer båda begreppen användas då dessa är synonymer.
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Det finansiella perspektivet innefattar hur organisationen ser ut mot sina ägare, det beskriver
strategiutfallet i finansiella termer så som räntabilitet
räntabilitet på eget kapital och resultat. Perspektivet
är lika viktigt som de resterande, verksamhetsperspektiven, eftersom ingen organisation kan
drivas om den inte drivs lönsamt. I kommuner innebär detta inte att organisationen skall gå
med vinst, men lönsamheten
ten går ut på att hålla sig innanför ramarna för budgeten och ge
medborgarna en bra verksamhet (Sande
(
m.fl., 2000). Kundperspektivet visar vad företaget
erbjuder sina kunder, hur de behåller gamla kunder samt attraherar nya etc. (Ax, Johansson &
Kullvèn, 2007). Målet
ålet är att uppfatta kundernas önskemål och uppfylla dessa. I kommuner är
kunderna medborgarna
edborgarna och därför kallas kundperspektivet ofta kommunalt för
medborgarperspektivet (Sande m.fl., 2000). Det interna
nterna processperspektivet beskriver hur
företaget tänkt
nkt nå det som beslutats i det finansiella perspektivet och kundperspektivet.
Företaget skall kunna producera och leverera det som de erbjuder kunderna och även förbättra
processer som leder till kostnadseffektivitet och bättre resultat ur det finansiella
finansiell perspektivet
(Ax, Johansson & Kullvèn, 2007). Perspektivet
erspektivet belyser hur aktiviteter och verksamheten
bedrivs, vilka metoder som används och varför, hur flödena inom organisationen ser ut och
om vissa är mer kritiska än andra (Sande m.fl., 2000). Det sista perspektivet, lärande- och
tillväxtperspektivet, förklarar förbindelsen mellan företagets strategi och de immateriella
tillgångarna
ångarna och hur de behövs för att understödja strategin. De immateriella tillgångarna som
avses mätas är humankapital (t.ex.
(
kunskap), informationskapital (t.ex.
t.ex. IT-system) och
organisationskapital (förmåga att hantera förändringsprocesser) (Ax, Johansson & Kullvèn,
2007). Perspektivet
erspektivet belyser frågan om organisationen utvecklas, lär sig något nytt, glömmer
gammalt etc. Det handlar
lar om att tillfredställa dagens behov och marknader. För att kunna göra
detta krävs att kontinuerligt och aktivt utvecklas och förändras (Sande m.fl.,
m.fl. 2000).

•Om vi lyckas,
hur vill vi se
ut mot våra
aktieägare?

• Vilka processer
måste vi förbättra
för att tillfredställa
våra kunder?

•För
För att nå
vår vision, hur
måste vi se ut
mot våra
kunder?

Finansiella
perspektivet

Kundperspektivet

Interna
processperspektivet

Lärandeoch tillväxtperspektivet
•Hur
Hur måste vi
lära och utvecklas
för att uppnå
visionen?

Figur 1 Perspektiv av Norton och Kaplan (efter Norton & Kaplan, 1992)
Valet av perspektiv görs beroende på företagets strategi och kan därför se ut på olika sätt.
Affärskulturen påverkar också valet av perspektiv vilket gjort att det är vanligt att företag i
Sverige har ett extra perspektiv i sitt Balanced Scorecard, medarbetarperspektivet.
medarbetarperspektivet
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Perspektivet kan innehålla vad som krävs av medarbetarna för att företagets strategi skall
uppnås som exempelvis utbildning, att medarbetarna är nöjda med sitt arbete och motiverade
etc. Exempel på andra perspektiv skulle kunna vara miljöperspektiv och leverantörsperspektiv
(Ax, Johansson & Kullvèn, 2007).
Mellan de fyra perspektiven finns ett orsak-verkansamband. Detta innebär att det finansiella
perspektivets strategiska mål endast kan uppnås om kunderna är nöjda. Kundperspektivets
strategiska mål kan i sin tur endast uppnås om det interna processperspektivet kan leverera det
som kunderna vill ha. I sin tur kan det interna processperspektivet uppnås endast då lärandeoch tillväxtperspektivet är uppfyllt. Sammanställning av mål, prestationsmått och målnivåer
är det som benämns Balanced Scorecard (Ax, Johansson & Kullvèn, 2007).
Perspektiven innehåller mål och mått. Målen måste vara mätbara och tydliga och de skall
kunna kopplas samman till företagets vision. Måtten kan vara utfallsmått eller
prestationsdrivande mått. Utfallsmått innebär att måtten skall vara lätta att identifiera och
prestationsdrivande mått är mått som kan vara mer subtila och oftast subjektiva (Brorström,
Haglund & Solli, 2005). Vilka mått som skall användas beror på hur företaget ser ut och vad
som är viktiga framgångsfaktorer i företaget. Sådana mått som driver företaget framåt i linje
med strategi och vision skall användas (Johansson & Skoog, 2001).
Det balanserade styrkortets syfte är att användaren skall se nödvändigheten av att hitta en
balans mellan det traditionella finansiella perspektivet och de tre icke-finansiella
perspektiven, dvs. kunder, interna processer samt lärande och tillväxt. Det balanserade
styrkortet använder nyckeltal för att göra vision och strategi mätbart och med hjälp av detta
kan den kortsiktiga verksamhetsstyrningen kopplas samman med den långsiktiga visionen. På
detta sätt blir både det kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsperspektivet tydligt. Genom att
löpande mäta verksamheten med hjälp av nyckeltal är det balanserade styrkortet en hjälp till
förståelse hur visionen kan omsättas i handling och företagen har då större möjlighet att styra
och följa upp den dagliga verksamheten som påverkar morgondagens utveckling (Johansson
& Skoog, 2001).
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3.2.4

Förslag på nyckeltal enligt Ax, Johansson och Kullvén

De mått som är vanliga i svenska företag, enligt Ax, Johansson och Kullvén (2007), visas
nedan:
Det finansiella perspektivet:
Mål
Höjd lönsamhet
Ökat positivt kassaflöde
Reducerad kostnadsnivå
Ökad försäljning
Större marknadsandel i procent
Förbättrat kapitalutnyttjande

Mått
Räntabilitet på eget kapital
Kassaflöde från driften
Kostnad per debiterad timme
Intäktsökning i procent
Andel av försäljning utomlands
Kapitalomsättningshastighet

Kundperspektivet:
Mål
Mer nöjda kunder
Högre kundvärde
Återköp
Reducera antalet returnerade varor
Fler kunder
Förhöjd varumärkesimage

Mått
Kundtillfredsställelseindex
Kundvärdering av varu- och tjänsteattribut
Andel av försäljning relaterat till återkommande
kunder
Antalet returnerade varor per kund
Antal nya kunder
Kundvärdering av image

Det interna processperspektivet:
Mål
Färre kassationer
Förkortad ärendehantering
Kortare produktutvecklingstid
Företaget som en god samhällsmedborgare
Förhöjd leveranssäkerhet
Reducering av värdeskapande aktiviteter

Mått
Andel kassationer av färdigställda varor
Vänte- och handläggningstider per ärende
Tid från idé till lansering
Antalet klagomål på företagets verksamhet
Andel leveranser som görs i tid
Förhållande mellan kostnaden för
värdeskapande och icke värdeskapande
aktiviteter

Lärande- och tillväxtperspektivet:
Mål
Höjd medarbetarkompetens
Förbättrad prognosförmåga
Mer nöjda medarbetare
Ökad grad av systemintegration med kunder
Höjd kunskapsförnyelse
Förhöjd strategisk medvetenhet

Mått
Medarbetarnas genomsnittliga antal arbetsår
Antal korrekta prognoser
Medarbetartillfredsställelseindex
Andel systemintegrerade kunder
Antal fortbildningsdagar per medarbetare
Andel av medarbetarna som kan återge
strategin i dess huvuddrag

Figur 2 Egen modell över vanliga mått i svenska företag (efter Ax, Johansson och Kullvén,
2007)
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3.2.5

Förslag på hantering av tillfredsställelseindex

Vid hantering av index kan följande beräkning och utformning användas. En mätskala
används förslagsvis som kan utformas på detta sätt enligt Ax, Johansson och Kullvén (2007):
Missnöjd
2
3
4
1
Figur 3 Mätskala (efter Ax, Johansson och Kullvén, 2007)

Mycket nöjd
5

Om 100 personer har tillfrågats blir beräkningen enligt följande (i detta exempel presenteras
kundtillfredsställelse):
Kundtillfredsställelse

Antal
Totalt
kunder
5
1*5 =5
1
5
2*5 =10
2
50
3*50 =150
3
25
4*25 =100
4
15
5*15 =75
5
Figur 4 Beräkning av kundtillfredsställelse (efter Ax, Johansson och Kullvén, 2007)
Varje värde multipliceras med relaterat antal kunder, vilket ger 340, detta divideras sedan med
antalet kunder. Kundtillfredsställelseindex blir i detta fall 3,4. Vid dessa mätningar kan också
flera mått på tillfredsställelse användas. Används samma princip som ovan får då
genomsnittsvärdena vägas samman (Ax, Johansson & Kullvén, 2007).
Om en undersökning skall ske över exempelvis medborgarnas attityd till den kommunala
barnomsorgen kan frågor av typen: Hur väl anser du att ditt barn trivs på dagis?, Hur nöjd är
du som förälder över personalens bemötande? ställas till berörda föräldrar. Fler frågor kan
med fördel göras som sedan sammanställs och beräknas enligt ovan. Detta index ger sedan
svar på den genomsnittliga kund- eller medborgartillfredsställelsen för barnomsorgen inom
kommunen. Spridningsmått (och ev. samband) kan också beräknas på indextalen
(Dahmström, 2008).
För att inte behöva tillfråga samtliga föräldrar i ovanstående exempel kan istället en
urvalsundersökning göras vilket innebär att ett slumpmässigt urval7 tillfrågas. Fördelen är
bl.a. att det går snabbare och är billigare att genomföra. Obundet slumpmässigt urval (OSU)
kan användas vilket innebär att varje element har samma sannolikhet att komma med i urvalet
(Dahmström, 2008).
Om det i ovanstående exempel finns 1000 berörda föräldrar i kommunen och ett
slumpmässigt urval skall göras kan följande uträkning användas, om antagandet är största
tänkbara värde på variationen, samt ett 95 %-igt konfidensintervall (Dahmström, 2008).
 = 1000
 = 0,5
= 0,05

7

Varje element (i detta fall föräldrar till barn på dagis) har en positiv och känd sannolikhet att komma med i
urvalet (Dahmström, 2008).
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Figur 5 Egen modell över uträkning av urvalsstorlek (efter Lundgren, 2004)
278 föräldrar skall således dras i det slumpmässiga urvalet. Vid partiellt bortfall (vissa frågor
är obesvarade) kan bortfallskod användas och vid individbortfall (vissa enkäter är obesvarade)
kan ett nytt slumpmässigt urval göras som kompenserar bortfallet (Dahmström, 2008).
3.2.6

Förslag på antal nyckeltal

I en studie som gjorts av 35 svenska företag visade det sig att de flesta har fem perspektiv i
sitt balanserade styrkort och att fyra perspektiv var det näst vanligaste. Antal mått som
användes skiljde mellan 6-16 stycken. Det mest vanliga var 14 mått men det kan också
konstateras att det var nästan lika vanligt med 6 mått som 16 st. (Ax, Johansson & Kullvén,
2007).
Däremot påstås i en vetenskaplig studie att det är en s.k. ”dödssynd” att införa för många
nyckeltal i ett balanserat styrkort, i alla fall vid implementeringsstadiet. Mängden information
blir lätt för omfattande vilket gör att den blir svår att tyda. En studie gjordes där 53 deltagare,
vilka ansågs vara ett representativt urval av chefer, tillfrågades. Denna studie visar att de
tillfrågade cheferna, när det balanserade styrkortet införs, skulle använda sig av 7,3 nyckeltal i
genomsnitt med en standardavvikelse på 3,3 nyckeltal (Neumann, Roberts & Cauvin, 2010).
3.2.7

Kritik mot Balanced Scorecard

Kritik har riktats mot Balanced Scorecard i det avseendet att det kräver stora resurser att
implementera och använda. Det blir i många fall fler nyckeltal att använda och vissa tycker att
det kräver för mycket tid. Kritik som diskuterats med Balanced Scorecard i den offentliga
sektorn är att det uppstår problem då sambanden mellan mål, åtgärder och resultat inte är
entydiga (Brorström, Haglund & Solli, 2005).
Annan kritik är att processen ofta är toppstyrd. Detta gör att personal inte är delaktiga och inte
ser någon anledning att ändra sina arbetsvanor utefter processen. Det är därför viktigt att
fundera över var i organisationen styrkortet skall finnas när det skall implementeras.
(Johansson & Skoog, 2001)
Syftet med Balanced Scorecard är att det som är viktigt i verksamheten skall mätas. Det har
istället visat sig att många företag väljer att mäta det som är lättast att mäta. En del saker som
är viktiga att mäta kan vara svåra att mäta och mäts därför inte. Kritik finns också i att om
något skall kunna mätas måste det redan ha hänt och i det avseenden är inte Balanced
Scorecard mer framåtblickande än budgeten (Johansson & Skoog, 2001).
3.3
3.3.1

Den kommunala kontexten
Kommunallagen och dess historik

Kommunens verksamhet planeras och beslutas av politiker. Ett krav som kommuner har är att
verksamheten skall bedrivas effektivt. Det innebär att den skall hålla hög kvalitet med små
resurser. För att lyckas med denna effektivitetsutveckling behöver kommuner sådan
organisationsform och styrform vilket möjliggör detta (Brorström, Haglund & Solli, 2005).
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Ända sedan medeltiden har Sverige delats upp i olika enheter och det är härifrån det
kommunala självstyret härrör. I mitten av 1800-talet var det städer och socknar som utgjorde
enheterna. År 1862 kom kommunalförordningar och dessa baserades på städer och socknar. I
och med denna kommunreform delades socknarna in i en borgerlig och en kyrklig kommun
och landsting skapades. I reformen erkändes kommunerna som en självständig juridisk
person. Under åren har förordningen reviderats och slutligen lett fram till den kommunallag
som vi har idag (Brorström, Haglund & Solli, 2005).
Under 1990-talet ställdes krav på balansbudget då kraven på årsbudgeten skärptes och det i
den skulle framgå hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid årets slut. Utformningen
är inte lagstadgat utan lämnas till kommunens bestämmande. Balansbudgetkravet
kompletteras sedan med att budgeten skall innehålla en plan för ekonomin i en period av tre
år. Grunderna för kommuners redovisning finns lagstadgat i kommunallagen men detaljerna
får utformas och bestämmas av kommunen själv. Den nya kommunallagen trädde i kraft år
1992 och innehåller förutom ovanstående även att årsredovisningen skall upprättas med
hänsyn till god redovisningssed (Brorström, Haglund & Solli, 2005).
Under år 2001 presenterades för första gången god ekonomisk hushållning i kommuner och
landsting. Förslaget var att balanskravet skulle justeras till att omfatta en fyraårig planperiod. I
förslaget ingick att kommuner och landsting skulle ange mål och riktlinjer för vad som utgör
god ekonomisk hushållning och sedan utvärdera måluppfyllelsen i årsredovisningen.
Förslaget accepterades och trädde i kraft under 2005.
Det grundläggande synsättet är att god ekonomisk hushållning handlar om att
säkerställa ett effektivt signalsystem för självreglering och ansvarsutkrävande
som ytterst syftar till ett förhållningssätt präglat av kostnadseffektivitet och ett
allmänt förnuftigt handlande (Brorström, Haglund & Solli, 2005:80).
Därför handlar begreppet om att använda två perspektiv, ett finansiellt och ett
verksamhetsmässigt (Brorström, Haglund & Solli, 2005).
Kommunallagen innehåller krav om att kommuner skall ange finansiella mål som styr mot
god ekonomisk hushållning. Verksamhetsperspektivet innebär att kommuner även skall ange
mål för sin verksamhet för att säkerställa en effektiv styrning av verksamheten. Lagen anger
inte vilka mål och riktlinjer som kommunerna skall ha med utan det är upp till varje kommun.
Utvärdering av målen skall ske i årsredovisningen och kommunens revisorer skall bedöma
måluppfyllelsen (Brorström, Haglund & Solli, 2005).
3.3.2

Den kommunala komplexiteten

Skillnaden mellan ett företag och en kommunal organisation är bl.a. skyldigheten att fullgöra
de uppgifter som kommunen tilldelas av staten. Företag kan också ha vissa skyldigheter men
kommuner åläggs vissa viktiga samhällsuppgifter som de är skyldiga att verkställa
(Brorström, Haglund & Solli, 2005). Staten granskar sedan vissa av dessa verksamheter
genom tillsynsmyndigheter (Sveriges Kommuner och Landsting hemsida, 2009). Detta
innebär att budgetramarna ibland måste överträdas för att kommunerna skall fullgöra sina
skyldigheter gentemot medborgarna. Exempel på detta, vilket styrs av speciallagstiftning8, är
8 T.ex. Socialtjänstlagen, Skollagen och Plan- och Bygglagen (Sveriges Kommuner och Landsting hemsida,
2009)
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utbildning upp till gymnasienivå, individ- och familjeomsorg samt barn- och äldreomsorg.
Därutöver handhar kommuner andra lokala nyttigheter som t.ex. vatten- och avlopp, kulturoch fritidsverksamhet (Brorström, Haglund & Solli, 2005).
Nedan följer en sammanställning över exempel på obligatoriska samt frivilliga verksamheter
för kommunerna:
Verksamhet

Obligatoriska

Frivilliga

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och särskola
Kommunal vuxenutbildning
Svenska för invandrare
Socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
Omsorg om äldre och funktionshindrade
Hälso- och viss sjukvård i särskilt boende
Stadsplanering och byggfrågor
Renhållning och avfallshantering
Räddningstjänst
Vatten och avlopp
Bibliotek
Krisberedskap
Kollektivtrafik (tillsammans med landstingen)
Bostadsförsörjning
Öppen förskola
Fritidsverksamhet
Byggande av bostäder
Energi
Hälso- och viss sjukvård i hemmet
Sysselsättning
Näringslivsutveckling
Kultur

Figur 6 Egen modell över obligatoriska samt frivilliga verksamheter för kommuner (efter
Sveriges Kommuner och Landsting hemsida, 2008)
För att erhålla medel till att finansiera dessa verksamheter utgörs stor del av inkomsterna av
kommunalskatt. Rättigheten att ta ut kommunalskatt från medborgarna, för att sköta den
kommunala verksamheten, regleras i RF 1 kap § 7. Dock kan staten under vissa perioder
oavsett denna rätt förhindra höjning av kommunalskatten genom tillfälliga skattestopp
(Brorström, Haglund & Solli, 2005). En annan källa till finansiering av verksamheten är
genom statsbidrag som dels kan vara allmänna eller till specifika ändamål. Inom t.ex.
äldreomsorgen sker finansiering genom att en del tjänster är avgiftsbelagda (Sveriges
Kommuner och Landsting hemsida, 2008).
I Sverige finns tre demokratiska nivåer. På riksnivå finns riksdag och regering som beslutar
om förordningar och lagar som landsting/regioner och kommuner är skyldiga att följa, på den
regionala nivån existerar landsting och regioner. På lokal nivå finns således kommuner. Dessa
styrs utav direktvalda politiker vilka sitter i organ som benämns kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, nämnder samt utskott (Sveriges Kommuner och Landsting hemsida, 2008).
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Kommunallagen styr kommunernas verksamhet och denna lag ger utrymme för kommunalt
självstyre. Detta innebär att en stor del av verksamheten kan kommunerna själva bestämma
över men också, vilket beskrivs ovan, nivån på den kommunala skattesatsen och hur
resurserna skall fördelas. Det som kommunerna inte får bestämma över är vad de får ta ut
skatt på, dvs. beskattningsunderlaget (Sveriges Kommuner och Landsting hemsida, 2008).
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse samt nämnder
Val till kommunfullmäktige, som är det högsta beslutande organet i kommunen, sker vart
fjärde år. Kommunfullmäktige beslutar om: (Sveriges Kommuner och Landsting hemsida,
2008):
Vilka nämnder som skall finnas
Fastställelse av den kommunala budgeten
Den kommunala skattesatsen för kommuninvånarna
Att välja revisorer för att granska den kommunala verksamheten
Vilka ledamöter/ersättare som skall sitta i nämnderna samt i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen leder, samordnar arbetet samt ansvarar för ekonomin inom kommunen.
Nämnderna ansvarar för det dagliga arbetet, förbereder ärenden som skall beslutas av
kommunfullmäktige samt verkställer beslut som fattas i kommunfullmäktige (Sveriges
Kommuner och Landsting hemsida, 2008).
3.3.3

Modeller för organisering

Vid 1991 års kommunallag gavs kommuner, vad gäller utformningen av organisationen, en
större frihet. Detta medför att kommuner själva får bestämma sin nämndstruktur och övrig
organisation. Dock finns krav på att valnämnd, styrelse, kommunfullmäktige och revisorer
skall utses (Brorström, Haglund & Solli, 2005).
Organisationen inom kommuner har förändrats med tiden och i samband med 1991 års
kommunallag genomförde många kommuner organisationsförändringar. Fram till och med
1991 hade kommuner mest en territoriell struktur som organisationslösning. Detta innebar att
besluten skulle fattas av invånarna och denna modell ansågs stärka demokratin. Efter 1991
års kommunallag började kommuner mer ägna sig åt intern entreprenadverksamhet. I en sådan
typ av verksamhet delas förvaltningen in i en beställare- och en utförare- eller producentdel.
Meningen med denna uppdelning är att politiker och förvaltning mer skall separeras. Under
politikernas ansvarsområde läggs beställarfunktionen i en eller fler nämnder. Här sker sedan
utläggning av verksamheten på marknaden vilket gör att den egna produktionsorganisationen
finns med som aktör och därigenom sker konkurrens på liknande villkor. Syftet med detta är
att underlätta konkurrens. Inom ett fåtal andra kommuner sker istället organiseringen genom
områdesprincipen. Dessa kommuner använder sig således av kommundelsnämnder
(Brorström, Haglund & Solli, 2005).
De flesta kommuner använder sig dock av en organisation som är en utveckling av den
sektoriella och territoriella strukturen. Även andra former finns och varianterna är många
(Brorström, Haglund & Solli, 2005).
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Revisorer

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Byggnadsnämnd

Skolstyrelse

Socialnämnd

Miljö- och
Hälsoskyddsnämnd

Fritidsnämnd

Kulturnämnd

Valnämnd

Teknisk nämnd

Fastighetsnämnd

Figur 7 Traditionell sektoriell struktur (efter Brorström, Haglund & Solli, 2005)

Revisorer

Kommunfullmäktige

Barn- och
ungdomsnämnd

Kommunstyrelse

Fritids- och
kulturnämnd

Valnämnd

Gymnasienämnd

Bygg- och
miljönämnd

Äldrenämnd

Omsorgsnämnd

Teknisk
nämnd

Figur 8 ”Utvecklad” sektoriell struktur (efter Brorström, Haglund & Solli, 2005)

Revisorer

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Kommundelsnämnd 1

Kommundelsnämnd 2

Valnämnd

Kommundelsnämnd 3

Figur 9 Territoriell struktur (efter Brorström, Haglund & Solli, 2005)
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Revisorer

Kommunfullmäktige

Valnämnd

Beställarnämnder
Kommunstyrel se

Äldreomsorg

Utbildning

Barnomsorg

Myndighetsnämnd
Kultur

Produktionsstyrel se

Figur 10 Beställare/Utförarestruktur (efter Brorström, Haglund & Solli, 2005)
3.3.4

Utvecklingen av balanserad styrning i kommuner

Då kommuner genom tiden gått från expansion till åtstramning utan att kraven på
verksamheten har minskat har många kommuner hamnat i en svår situation. Nya
organiseringsformer ställer krav på mer flexibla styrmodeller och uppföljningsmodeller.
Medborgarnas behov är det som styr verksamheternas prioriteringar och det är viktigt att finna
personal som har rätt kompetens och som känner engagemang för sina arbetsuppgifter. En
kommun har många målgrupper, t.ex. brukare, medborgare, politiker, chefer och anställda.
Eftersom ekonomin för kommuner blivit sämre är det viktigt att det görs rätt prioriteringar
(Sande m.fl., 2000).
Aktiviteter i en kommun planeras och beslutas i verksamhetsplan och budget. Mål sätts, följs
upp och utfallen mäts och jämförs med de mål som har satts. Det är viktigt med mätning i
styrsystem och för att skapa en positiv attityd till mätning är det viktigt att utgångspunkten är
att främja lärande, nytänkande och inte bestraffning. Vad som mäts avgör vad som ges
uppmärksamhet, det är alltså viktigt att mäta och sätta mål på rätt aktiviteter. Idag mäts
framförallt ekonomiska termer och detta innefattar det som redan hänt, det gör att
organisationen arbetar kortsiktigt. Ekonomiska mål som kan få negativa konsekvenser på lång
sikt används ändå eftersom de fungerar på kort sikt (Sande m.fl., 2000).
Att styra stora organisationer är en konst. Det krävs mycket tid att planera och göra en budget.
Verksamheten redovisas och bokslut görs, men det som händer just nu, den dagliga styrningen
och uppföljningen, lämnas ofta därhän. Eftersom kommuner ofta har en strikt budget är det ett
kortsiktigt tänkande, där ekonomin kommer i första hand, som styr. Den ekonomiska
styrningen bör kombineras med en verksamhetsstyrning där uppföljningen även innefattar ett
kundtänkande, hur organisationen arbetar, personalens välbefinnande och ett perspektiv som
handlar om förbättringar och framtiden för att verksamheten även skall fungera bra på lång
sikt (Sande m.fl., 2000).
Balanserad styrning innebär att kommunen, eller en annan organisation, går mot en
kombination av ekonomisk styrning och verksamhetsstyrning. Balanserad styrning används
som ett verktyg för att arbeta in strategin i det operativa styrsystemet, i målformuleringen, i
mätningsprocessen och i genomförandet. Den är ett verktyg för den dagliga styrningen, ett
hjälpmedel för att veta vad som skall göras och hur det skall göras samt hur uppföljningen
skall gå till. En av hörnstenarna i balanserad styrning är att alla medarbetare i dialog med
varandra finner en gemensamt accepterad bild av verksamheten och dess mål och syfte samt
tillvägagångssätt för att målsätta strävan dit (Sande m.fl., 2000).

20

3.3.5

Rådet för främjande av kommunala analysers rekommendationer avseende
nyckeltal i kommunal verksamhet

På en väl fungerande marknad går det att se på ett företags marknadsandelar och vinst hur väl
de lyckats i sitt uppdrag. När det gäller kommuner saknas dessa marknader och därför är det
viktigt att nyckeltal används för att möjliggöra jämförbarhet (Törnvall & Norrlid, 2007).
Nyckeltal används i en kommunal organisation som hjälpmedel för att stödja lednings- och
styrprocesserna. Nyckeltalen kan användas för att stärka kommunfullmäktiges och
verksamhetsledningens beslut samt göra verksamheten tydlig för intressenter, t.ex. politiker,
medarbetare och medborgare. Nyckeltalen hjälper till att ge en gemensam struktur på
kommunens arbete vilket i sin tur hjälper till att skapa en effektiv styrning. För att
styrprocessen skall skapa effekter i verkligheten är det viktigt att alla inom organisationen är
delaktiga i styrprocessen. Vid val av nyckeltal är det enligt Törnvall och Norrlid (2007)
viktigt att sträva efter att de:
har en tydlig koppling till uppdraget
fokuserar på något väsentligt
är förankrade i organisationen
är lätta att förstå
gör det möjligt att skilja bra från dåliga värden
möjliggör jämförelser med andra
är anpassade till den verksamhet och nivå som de skall spegla
nyckeltalen för styrning är påverkbara
Antalet nyckeltal skall vara överskådligt, fullmäktige måste ha en chans att hantera antalet.
Några nyckeltal för varje strategiskt mål kan vara lagom. På nämnd- eller förvaltningsnivå är
ansvarsområdet mer begränsat och det är större krav på detaljkännedom. Därför kan
fullmäktiges uppsättning av nyckeltal kompletteras med ytterligare nyckeltal. Motsvarande
görs när ytterligare steg ner i organisationen tas, till enheter och verksamheter (Törnvall &
Norrlid, 2007).
Nyckeltalen används sedan som grund för uppföljning. De kan då jämföras inom kommunen
över tiden men också mellan andra kommuner. Nyckeltalen kan också användas för analys av
vad som presterats. De kan även användas som grund för lärande. Lärandet omfattar alla
aspekter av styrprocessen, från formulering av uppdraget till resultatredovisningen, vilket kan
bidra till en styrning som blir tydligare och mer ändamålsenlig år för år (Törnvall & Norrlid,
2007).
Styrprocessen kan delas upp i olika moment. I varje moment kan nyckeltal användas för att
precisera och tydliggöra mål som kan användas som stöd för uppföljning, analys, åtgärder och
lärande (Törnvall & Norrlid, 2007).
Varje nivå i organisationen måste ha sitt uppdrag som utgångspunkt när de planerar sina mål.
I en kommun preciserar kommunfullmäktige uppdraget genom vision, värderingar,
övergripande mål etc. På en mer grundläggande nivå utgår det offentliga uppdraget från
medborgarna och därför är det en skyldighet kommunen har att uppdraget skall tydliggöras ur
ett medborgarperspektiv. Med utgångspunkt i uppdraget skall sedan strategiska mål
fastställas. Målen skall ange vart företaget vill komma de närmsta 5-10 åren. Ett exempel kan
vara att ange god ekonomisk hushållning som strategiskt mål. De strategiska målen skall visa
hur företaget tänkt lösa uppdraget. Varje strategiskt mål skall innehålla ett antal nyckeltal
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utformade för att sätta och följa upp mål. Det är här som modeller som exempelvis Balanced
Scorecard blir aktuella, då det är lämpligt att mål och uppföljning ses ur flera perspektiv, för
att hitta faktorer som påverkar verksamheten på både kort och lång sikt. Är de strategiska
målen utformade på ett sådant sätt att de tillsammans utgör en strategi för att uppnå visionen,
blir förståelsen för uppföljningen av tillhörande nyckeltal större. Målnivåerna bör vara
realistiska och utmanande (Törnvall & Norrlid, 2007).

22

4 Empiri
I följande kapitel redovisas studiens empiri. Tibro-, Mariestad- och Skövde
kommuns lösning av ekonomistyrningen studeras samt Rådet för främjande av
kommunala analyser och deras roll för en enhetligare styrning i kommuner. En
bakgrund till Karlsborg kommun och dess organisation beskrivs, kommunens
vision, mål och framgångsfaktorer. Sedan belyses kommunrevisorernas åsikt om
nuvarande styrning i Karlsborg kommun. Intervjuer är gjorda för att vi skall
kunna få fram en bra nulägesanalys om styrningsproblematiken i Karlsborg
kommun, förslag på svar till problembakgrunden och frågeställningen. Ett annat
skäl till intervjuerna är att öka vår egen kunskap vad gäller kommunal
ekonomistyrning.
4.1
4.1.1

Parallell studie
Tibro kommun

4.1.1.1 Kort introduktion

Tibro kommun är en liten kommun i Västra Götaland. Befolkningsantalet har under de
senaste åren legat stabilt runt 10 600 invånare. Möbelindustrin, med anor från 1850-talet, har
en stark tradition i Tibro kommun (Nationalencyklopedin, 2010).
Kommunen består förutom Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen av fyra nämnder.
Dessa är Barn- och Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden och
Bygg- och Miljönämnden (Årsredovisning 2008 Tibro kommun, 2009).
4.1.1.2 Mål och vision

Tibro kommun har gett ut ett dokument som de kallar Vision Tibro 2017. Visionen är att
Tibro skall vara en attraktiv och inspirerande plats att bo på. Kommunen skall vara en
mötesplats för olika intressen och trygghet för ett aktivt liv skall finnas. De vill också ta sin
designtradition till nya höjder genom att skapa platser med både funktion och känsla.
Kunskap och design skall vara i fokus och logistiken skall också förbättras så att Tibro kan bli
en del av den globala marknaden (Vision Tibro 2017, 2010).
Visionen bryts sedan ner i mer kortsiktiga mål som illustreras i ytterligare två dokument,
Boendestrategi och Näringslivsstrategi. Där specificeras hur visionen skall uppnås. I
boendestrategin går att läsa att i Tibro år 2017 skall goda förutsättningar för att utöva idrott på
alla nivåer finnas. Att bo i Tibro skall vara tryggt och nära resten av världen. Ett
boendealternativ för alla behov skall finnas till ett rimligt pris och med natursköna miljöer
(Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017, 2010) Näringslivsstrategin
innebär att Tibro satsar på att bli en mötesplats för världens inredare och att de skall bygga
upp en egen global inredningsakademi och samarbetet med omvärlden skall vara stort
(Näringslivsstrategi - Strategiska målbilder för näringslivet i Tibro 2017, 2010).
4.1.1.3 Styrning inom Tibro kommun

Tibro kommun använder en form av Balanced Scorecard. De har valt att se verksamheten
utifrån fyra olika perspektiv som de kallar medborgar- och kundperspektivet, tillväxt- och
utvecklingsperspektivet, medarbetarperspektivet och ekonomiperspektivet. Inom varje
perspektiv har kommunen tagit fram mellan tre och fyra framgångsfaktorer. I medborgar- och
kundperspektivet är framgångsfaktorerna hög kvalitet i den kommunala verksamheten,
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tryggare Tibro, förbättrad hälsa och prioritering av barn och unga. I tillväxt- och
utvecklingsperspektivet är framgångsfaktorerna attraktiva miljöer, ett rikt fritids- och
kulturliv, företagsklimat och samverkan. I medarbetarperspektivet är framgångsfaktorerna bra
ledarskap, bra medarbetarskap, en bra arbetsmiljö och ökad jämställdhet. I
ekonomiperspektivet är framgångsfaktorerna verksamhetsplan och uppföljning, produktivitet
och effektivitet samt lättförstålig ekonomiinformation. (Årsredovisning 2008 Tibro kommun,
2009).
4.1.2

Mariestad kommun

4.1.2.1 Kort introduktion

Mariestad kommun ligger i Västra Götaland och är en kust- och skärgårdskommun vid
sydöstra delen av Vänern. Kommunens näringsliv är varierande med t.ex. förpacknings- och
pappersindustri (Nationalencyklopedin, 2010).
Hus från 1600-talet blandas med moderna bostadsområden och det finns tillgång till lägen vid
sjön. Kommunen är medelstor och har strax under 24000 invånare. Kommunens verksamhet
delas upp i sex nämnder under Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, vilka är Barnoch
Utbildningsnämnden,
Tekniska
nämnden,
Avfallsnämnden,
Miljöoch
Byggnadsnämnden, Socialnämnden samt Kulturnämnden (Mariestad kommun hemsida,
2010).
4.1.2.2 Mål och vision

Anställda inom kommunen har som uppdrag att se till att medborgarna får ut mesta möjliga
service för sina skattepengar, att allt från barnomsorg, vård och skola till underhåll av vägar
avlopp och vattenledningar samt att bibliotek, musikskola, idrottsanläggningar och andra
fritidsintressen skall fungera bra. Kommunen vill även att medborgarna skall känna att deras
röst räknas och att de kan vara med och forma framtiden. Mariestad satsar på att utveckla
hamnområdet i framtiden så att nya bostäder, affärer och rekreationsmöjligheter kan växa
fram. Kommunen har även som mål att det skall finnas möjlighet till fler utbildningar under
de kommande åren (Mariestad kommun hemsida, 2010).
4.1.2.3 Styrning inom Mariestad kommun

Kommunen använder en form av balanserat styrkort där verksamheten ses utifrån fyra
perspektiv som är ekonomi, kund, arbetssätt och framtid. Kommunstyrelsen har fastställt de
övergripande målen för hela kommunen och sedan har varje nämnd sina mål för att kunna
uppfylla de övergripande målen (Årsredovisning 2009 Mariestad kommun, 2010).
Under perspektivet ekonomi är det övergripande vägvalet som kommunen benämner det, att
ekonomin skall vara i balans och att lokalerna skall utnyttjas effektivt. Under ekonomi i
balans finns mål som att nettokostnadens andel av skatt och statsbidrag skall vara högst 98.5
%, att soliditeten skall öka, att pensionsskulden skall vara oförändrad eller minska och att
investeringar skall finansieras med skattemedel. Under effektivt lokalutnyttjande mäts antal
kvm per förskolebarn, grundskoleelev, gymnasieelev, anställd och per boende och målet är att
dessa inte skall öka. Under perspektivet kund är vägvalen barn- och ungdomsverksamhet och
målet är att öka antalet kulturarrangemang som är riktat mot barn och ungdomar. Under
perspektivet arbetssätt är vägvalet attraktiv arbetsgivare och målen är att öka andelen
medarbetare som har ”rätt” utbildning, öka den andel av män och kvinnor som är
underrepresenterade i verksamheten, öka den genomsnittliga sysselsättningsgraden och att
tiden för lärarnas fortbildning per årsarbete skall öka. Under perspektivet framtid är vägvalen
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förbättrad transport och infrastruktur samt attraktivt boende. Målen är att bygga ut E20 genom
Skaraborg, fler tåg till Göteborg och Örebro, bygga ut gång- och cykelvägar, öka antalet
boenden samt bygga om biblioteket (Årsredovisning 2009 Mariestad kommun, 2010).
Varje nämnd använder sedan samma perspektiv och avgör hur de skall uppnå de övergripande
målen. Under ekonomiperspektivet har nämnderna bland annat valt att ha mål som positivt
resultat, hålla budget, bättre resursutnyttjande, ändamålsenlig budget etc. Under
kundperspektivet finns mål som lätt tillgänglighet utifrån kundens behov och detta skall lösas
genom att uppdatera hemsidan varje vecka och öka kommunkunskapen. Andra mål är att öka
kundnöjdheten och detta mäts genom att göra enkäter om nöjdhet och servicegrad. Trygghet
och delaktighet för medborgarna finns också med under perspektivet och det som mäts genom
enkät är då grad av upplevd trygghet och delaktighet. Under Barn- och Utbildningsnämnden
finns hög kunskapsnivå med som mål och detta mäts genom betyg, nationella prov och hur
väl eleverna lyckats i kärnämnena (dvs. matematik, svenska och engelska). Under
Socialnämnden är nöjda brukare ett av målen och detta mäts genom synpunktshantering och
andra regelbundna mätningar. Arbetssätt är det tredje perspektivet och vägval som syns hos
nämnderna är attraktiv arbetsgivare och exempel på mål är att 80 % av medarbetarna skall
uppleva sin hälsa som god eller mycket god. Andra mål är att antalet sjukskrivningar
exempelvis skall understiga 6,5 %. Framtid är det fjärde och sista perspektivet och exempel
på vägval är att näringslivet skall vara konkurrenskraftigt och målen är att det skall finnas fler
företag, ökad handel samt fler arbetstillfällen etc. Förbättrad kommunikation genom ökad
pendling är ett annat mål. Ett mål för attraktivt boende är att kommunen får fler invånare
(Årsredovisning 2009 Mariestad kommun, 2010).
4.1.3

Skövde kommun

4.1.3.1 Kort introduktion

Skövde kommun ligger i Västra Götaland. Kommunen har en positiv befolkningstillväxt och
näringslivslivet är präglat av Volvokoncernen. Centralorten Skövde är en traditionell
militärstad (Nationalencyklopedin, 2010).
Kommunen har strax under 51000 invånare. Kommunens verksamhet delas upp i följande
nämnder under Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, vilka är Byggnadsnämnden,
Fritidsnämnden, Krisledningsnämnden, Kulturnämnden, Miljönämnden, Omvårdnadsnämnden, Skolnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden samt
Valnämnden (Skövde kommun hemsida, 2010).
4.1.3.2 Mål och vision

Kommunen har som mål att vara ett aktivt komplement till Göteborg samt övriga delregioner
inom Västra Götaland men också ledande kommun inom Skaraborg. Kommunen vill
dessutom erbjuda utbildning till alla som vill. Vad gäller kvalitén avser kommunen att erbjuda
en skola, från förskola till högskola, i nationell toppklass (Årsredovisning 2008 Skövde
kommun, 2009).
Vidare vill kommunen erbjuda sina invånare aktiva valmöjligheter under hela livet. Inom
skolan men även inom äldreomsorgen och övrig service skall valmöjlighet finnas så långt som
det överhuvudtaget är möjligt. Kommunen vill att de olika verksamheterna skall ge
medborgarna effektiv service för skattemedlen. Detta anser kommunen bäst uppnås genom att
verksamheterna konkurrensutsätts (Årsredovisning 2008 Skövde kommun, 2009).
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Vidare vill kommunen att detta skall leda till att kommunen skall bli en välkomnande och
utvecklande kommun, attraktiv arbetsgivare, ha ett rikt kultur- och föreningsliv, hög
jämställdhet, ökad omvärldsbevakning samt vara en kommun som främjar mångkulturen
(Budget och Strategisk plan 2010-2012, 2009).
4.1.3.3 Styrning inom Skövde kommun

Skövde kommun har en styrning som ger frihet för de olika nämnderna. De prioriterade målen
som kommunfullmäktige har beslutat är upp till varje nämnd att se till att de fullföljer.
Nämnderna utgår från de prioriterade huvudmålen vilka de sedan anpassar sin verksamhet till.
Därigenom ser nämnden till att utforma ”sina” delmål så att kommunfullmäktiges mål nås. Ett
exempel är Omvårdnadsnämnden som utefter de prioriterade målen har beslutat att dessa mål
uppnås bäst genom att det skall finnas bra utbud av alla boendeformer, verksamheten skall
vara ledande i samarbetet med sociala/ideella sektorn samt att införa kundval inom
hemvården. Nämnden vill också öka antalet entreprenader (Nämndernas verksamhetsplaner
2010-2012, 2009).
Utöver den delen som Kommunfullmäktige har satt upp som prioriterade mål har nämnden
även ”egna” strategier som dock skall ligga inom linje för den övergripande visionen samt de
prioriterade målen. Dessa mål är en god och trygg omsorg för brukarna, nämnden skall
uppfattas som en god arbetsgivare, medarbetarna skall uppfatta cheferna som goda ledare.
Samt skall en effektiv resursanvändning eftersträvas (Nämndernas verksamhetsplaner 20102012, 2009).
Nämnden delar sedan in sina egna strategier i tre fokusområden. Dessa är
brukare/äldreomsorg/funktionshinder, medarbetare och ekonomi. För att nå dessa mål inom
dessa perspektiv kommer nämnden att arbeta med att finna relevanta mått och indikatorer
under år 2010 (Nämndernas verksamhetsplaner 2010-2012, 2009).
4.1.4

Rådet för främjande av kommunala analyser

4.1.4.1 Kort introduktion

Rådet för främjande av kommunala analyser är en ideell organisation vars främsta syfte är att
i kommuner underlätta analys men också uppföljning. Organisationen har också som mål att
kommuner skall kunna göra jämförelser sinsemellan. För att kunna göra det har
Kommundatabasen tagits fram som förvaltas och utvecklas av Rådet för främjande av
kommunala analyser. Kommundatabasen innehåller nyckeltal för kommuner och landsting.
Genom att delta i Jämförelseprojektet, som är till för jämföra kostnader och kvalitet i
kommuner, främjas också jämförelser inom och mellan kommunerna. Rådet för främjande av
kommunala analyser bildades 1 januari 2006 genom ett förslag som presenterades, SOU9
2005:110, Jämförelsevis - Styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting
(Rådet för främjande av kommunal analyser stadgar, 2008).
4.1.4.2 Jämförelseprojektet

Jämförelseprojektet omfattar hela landet och är till för att jämföra kostnader och kvalitet i
kommuner. Projektet startades 2007 och 184 kommuner deltar sedan 2008. Jämförelsetal
används för att analysera skillnader mellan den egna kommunen och andra. Genom att delta i
detta projekt kan kommunen hitta lösningar till förändring och förbättring. Projektet leds av
Sveriges Kommuner och Landsting och Rådet för främjande av kommunala analyser bidrar
9

Statens offentliga utredningar (Rådet för främjande av kommunala analyser stadgar, 2008)
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med sin kunskap. Kommunerna som deltar arbetar i nätverk om 5-10 kommuner, de skall ta
fram arbetssätt som är effektiva och jämföra kostnader och kvalitet. Meningen är att detta
skall leda till förbättringar inom kommunerna. Alla kan ta del av Jämförelseprojektet vilket
gör att även kommuner som själva inte deltar i projektet kan ta lärdom. Eftersom arbetet sker
kontinuerligt utvecklas hela tiden nya och effektiva kvalitetsmått (Rådet för främjande av
kommunala analyser hemsida, 2010).
4.1.4.3 Förslag på nyckeltal genom Jämförelseprojektet

Dessa nyckeltal är framtagna av Jämförelseprojektet för att jämförelse skall kunna ske mellan
kommunerna. På projektets hemsida kan en kommun jämföra sig med en del andra kommuner
(de som är med i projektet) vad gällande nedanstående nyckeltal.
Hemtjänst
Hemtjänstindex
Informationsgivning, webb
Informationsgivning, trycksaker
Personalkontinuitet
Kostnad per servicepoäng och hemtjänsttagare
NöjdHemtjänsttagarIndex
Särskilt boende
Äldreboendeindex
Informationsgivning, webb
Informationsgivning, trycksaker
Läkartid
Väntetid till särskilt boende
Kostnad per servicepoäng och boende
NöjdÄldreboendeIndex
Grundskola
Informationsindex, webb
NöjdElevIndex
Skolindex, effektivitet
Skolindex, resultat
Andel elever som uppnått kravnivån för svenska i åk 5, totalt
Andel elever som uppnått kravnivån för engelska i åk 5, totalt
Andel elever som uppnått kravnivån för matematik i åk 5, totalt
Individ- och familjeomsorg
Andel som får kontakt med handläggare per telefon
Andel svar via e-post inom 1 dygn
Andel överklagade beslut som ändrats av Länsrätten
Genomsnittlig utredningstid i dagar, barn och unga
Genomsnittlig utredningstid i dagar, missbruk/vuxen
Informationsindex, trycksaker
Informationsindex, webb
Väntetid (dagar) från ansökan om försörjningsstöd till insats
(Jämförelseprojektet, 2010)
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4.1.5

Intervjuer

Nedan presenteras de respondenter som intervjuats i den parallella studien.
Bo Klamfelt
Bo Klamfelt är ekonomichef i Tibro kommun och har det operativa ansvaret för ekonomin.
Han har varit anställd i kommunen sedan 1994.
Håcan Lundqvist
Håcan Lundqvist är redovisningschef i Tibro kommun och har arbetat som det i några år. Han
sköter det övergripande arbetet med ekonomin och arbetar med att upprätta årsredovisning,
bokslut men också det löpande ekonomistyrningsarbetet.
Anders Norrlid
Anders Norrlid arbetar på Rådet för främjande av kommunala analyser och har bl.a. varit med
och tagit fram dokument om hur kommuner kan skapa resultat med nyckeltal.
Tony Pehrsson
Tony Pehrsson är anställd på Högskolan i Skövde och föreläser bl.a. inom ekonomistyrning.
Han har tidigare varit administrativ chef på Omsorgsförvaltning i Skövde kommun, där han
har varit delaktig i implementeringen av Balanced Scorecard.
Staffan Löfving
Staffan Löfving är revisor och jobbar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Han har lång
erfarenhet som revisor, med kommunala organisationer som sin specialitet. Han är revisor i
Karlsborg kommun. Han har också kännedom om styrningen i Mariestad kommun.
4.1.5.1 Komplexiteten i kommunal verksamhet

Det finns en väsentlig skillnad mellan företag och offentlig verksamhet. Företag har som mål
att genera vinst och kommuner har som mål att driva bra verksamhet åt medborgarna. I ett
företag styrs verksamheten av efterfrågan medan kommuner har sin begränsning i hur mycket
skattepengar de får in, det finns alltid mer behov än resurser i en kommun. Detta gör att ett
balanserat styrkort måste anpassas till kommunal verksamhet. För närmare tjugo år sedan såg
kommunerna mycket annorlunda ut, kulturen var en annan. Balanserat styrkort var inte
anpassat för att användas i kommuner. Sedan dess har kommuner dock blivit mer
företagsanpassade och använt modeller och tillvägagångssätt från företagsvärlden. Detta har
gjort att den kommunala verksamheten och företagsverksamheten blivit mer likformig (Bo
Klamfelt, 2010).
Eftersom det inte finns någon lagstiftning angående hur styrningen i kommuner skall se ut
uppstår skillnader i styrningen i kommuner. Styrningen blir inte enhetlig inom och mellan
kommunerna. Många kommuner använder enbart budget för att styra och följa upp
verksamheter och det saknas mätbara icke-finansiella nyckeltal (Anders Norrlid, 2010).
4.1.5.2 Framtagande och utformning av Balanced Scorecard

Tibro kommun har använt sig av andra kommuners lösningar och litteratur när de tagit fram
sitt balanserade styrkort. De startade projektet med att göra en omvärldsanalys och Luleå
kommun var då en kommun som de ansåg hade ett bra balanserat styrkort. De har studerat
denna kommun när de tagit fram sitt styrkort. Tibro kommun utgår från en tratt där visionen
är längst upp. Visionen innehåller de övergripande målen och dessa bryts sedan ner i
strategier. På än lägre nivå har kommunen sina perspektiv (Bo Klamfelt, 2010).
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Skövde kommun valde att starta smått med det balanserade styrkortet, för att få förståelsen för
verktyget. De ansåg att detta var viktigare och att sedan eventuellt öka omfattningen på
styrkorten när förståelsen för dessa hade ökat. Arbetet med balanserat styrkort är en lärprocess
och det svåra är att få medarbetarna att jobba efter balanserat styrkort i realiteten, därför ansåg
de att de måste sjösätta införandet i mindre skala först och på så sätt få en större acceptans
inom kommunen (Tony Pehrsson, 2010).
4.1.5.3 Perspektiv

Tibro kommun har fyra perspektiv i sitt balanserade styrkort, medborgar- och
kundperspektivet, tillväxt- och utvecklingsperspektivet, medarbetarperspektivet och
ekonomiperspektivet. Det är viktigt att de perspektiven som kommunen väljer anpassas till
kommunal verksamhet eftersom denna verksamhet skiljer sig från företagens (Bo Klamfelt,
2010).
Omsorgsförvaltningen i Skövde kommun valde tre av fyra perspektiv utifrån Norton och
Kaplans modell. Perspektiven var personal/medarbetare, kund/brukare och ekonomi. Det
kommunen ansåg var viktigt vid valet var att det inte skulle startas i för stor omfattning (Tony
Pehrsson, 2010).
Mariestad kommun har ett bra upplägg angående styrningen. Det balanserade styrkortet är
framtagit av en auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. De använder sig av
fyra perspektiv; ekonomi, kund, arbetssätt och framtid (Staffan Löfving, 2010).
4.1.5.4 Framtagande och utformning av mål och nyckeltal

Politikerna i Skövde kommun fick utbildning i vad Balanced Scorecard är och fick starta
tänket genom att sätta de övergripande målen. De mål som de beslutade sig för var:
•
•
•

Nöjda brukare
Ekonomi i balans
Motiverade medarbetare

Även nämnderna fick utbildning i Balanced Scorecard och fick bryta ner de övergripande
målen till sin nivå och sätta målen för nämnderna. Deras mål skulle stämma överens med
fullmäktiges mål. På enhetsnivå fick medarbetarna tillsammans med förvaltningscheferna
fundera ut vilka mått de kunde ta fram som stöd för de övergripande målen. Medarbetarna
kunde då se deras insats utifrån de uppsatta målen. På detta sätta kom lärprocessen igång även
på denna nivå (Tony Pehrsson, 2010).
I Tibro kommun ligger nyckeltalen på nämndsnivå, det är förvaltningarna själva som väljer
sina verksamhetsnyckeltal. De nyckeltal som är bäst att använda i det balanserade styrkortet
är de som är styrande. Angående vilka nyckeltal kommunen använder hänvisar de till en
medborgarundersökning som görs av Statistiska Centralbyrån där kommunen får hjälp att
undersöka medborgarnas åsikter om kommunen. Kommunen har som mål att delta i
undersökningen vartannat år. Det är viktigt att mäta hur medborgarna uppfattar kommunen
och det speglas i undersökningen. Medborgarna får bland annat svara på frågor om
kommunen som en plats att leva och bo på, kommunens verksamheter och medborgarnas
inflytande i kommunen. Frågor som ingår berör trygghet, bostäder, skola, äldreomsorg etc. I
och med att kommunen deltar i undersökningen får de en möjlighet att jämföra sig med andra
kommuner samt med sig själva över tiden (Bo Klamfelt, 2010). Kommunen deltar också i ett
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jämförelseprojekt där ett antal kommuner gått samman för att jämföra sig. Projektet sker i
samarbete med Svenska Kommuner och Landsting. Deltagarna besöker olika kommuner och
provar skolmaten för att sedan betygsätta denna. Ett företag har involverats för att kontakta
olika verksamheter i kommunen och mäta hur lång tid det tar att nå en handläggare.
Kommunen hade inga mål uppsatta innan om vilken tid det skulle få ta att komma i kontakt
med handläggare eller vilka betyg skolmaten minst skulle ha (Håcan Lundqvist, 2010). Även
om nyckeltalen i sig inte beskriver mycket fokuseras och skapas kunskap om det som mäts
och förbättring sker (Bo Klamfelt, 2010).
Ett sätt att använda konkreta nyckeltal kan vara att följa upp medarbetarundersökningar för att
se hur motiverade/nöjda medarbetarna är, det går också att studera sjukfrånvaron. Även om
det inte finns en hundraprocentig korrelation mellan nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro
kan vissa signaler ändå ses. Inom Omsorgsförvaltningen i Skövde kommun kunde utläsas att
sjuktalen minskade när medarbetarna var mer nöjda. Angående brukarundersökningar får de
inte vara för komplexa, frågorna skall vara enkla. Nyckeltal måste gå att mäta även om det
inte är perfekta värden som fås. Kommunen startade med ett nyckeltal per viktigt område
inom nämnden (Tony Pehrsson, 2010).
4.1.5.5 Förslag på nyckeltal från respondenter

1.
2.
3.
4.
5.

Hur många i en klass som kan läsa
Kunskap i t.ex. klass fem i kärnämnena
Hur nöjda de berörda är med maten
Utfall i förhållande till budget
Sjukfrånvaron och dess förändring

4.1.5.6 Utvärdering/uppföljning av mål och nyckeltal

I Tibro kommun får nämnderna själva bedöma hur väl de tycker att de uppnått målen inom de
olika perspektiven, de får sätta betyg på sig själva. Det är deras uppfattning som speglas.
Kommunen har ett rapporteringssystem och ett uppföljningssystem. I dessa skriver
nämnderna in vad de har för mål och måluppfyllelsen skall fyllas i löpande. Att alla nämnder
har samma rapporteringssystem gör att det blir likformigt inom kommunen. En annan fördel
är att alla internt kan gå in i systemet och se hur de själva, eller andra nämnder, ligger till (Bo
Klamfelt, 2010).
I Skövde kommun gjordes uppföljning av nyckeltalen kontinuerligt. Uppföljningen skulle
kunna göras varje månad, det är viktigt att se brister etc. i tid. Det är viktigt att uppföljningen
kopplas tillbaka till medarbetarna och även att den kopplas uppåt till beslutsfattarna (Tony
Pehrsson, 2010).
4.2
4.2.1

Karlsborg kommun
Kort introduktion

Karlsborg kommun som ligger i Västra Götaland har en omväxlande natur och består av
mindre än 7000 invånare (Nationalencyklopedin, 2010). Kommunen har under den senaste
tioårsperioden haft negativ befolkningstillväxt men enligt förslaget Vision 2020 är målet att
detta befolkningsantal skall öka. Kommunen är känd för sina militära anläggningar men också
för sin fästning (Nationalencyklopedin, 2010).
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I kommunen finns, utöver Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige, tre nämnder. Dessa
är Barn- och Utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Bygg- och Miljönämnden
(Årsredovisning 2008 Karlsborg kommun, 2009).
Revisorer

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Bygg- och
Miljönämnd

Valnämnd

Barn- och
Utbildningsnämnd

Socialnämnd

Figur 1110 Organisationsstruktur Karlsborg kommun (efter Årsredovisning 2008 Karlsborg
kommun, 2009)
För att få en inblick i kommunens övergripande organisation visas nedanstående information
och citat som är hämtade från Årsredovisning 2008 Karlsborg kommun (2009).
[…] Kommunstyrelsen ska genom ledning, planering och samordning av
kommunens angelägenheter skapa en god hushållning av tillgängliga resurser.
Syftet är att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och en god service för
kommuninvånarna samt att kommunens attraktionskraft som boendeort stärks
(Årsredovisning 2008 Karlsborg kommun, 2009:26).
[…] Bygg- och Miljönämnden […] ansvarar för de frågor som hör samman med
rollen som miljö- och hälsoskyddsnämnd, trafiknämnd och byggnadsnämnd
inkluderande fysisk planering och mätning och kartering. Nämnden ansvarar
också för bostadsanpassningen (Årsredovisning 2008 Karlsborg kommun,
2009:40).
[…] Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad
som i lag sägs om socialnämnd. Nämnden svarar även för kommunens insatser
enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt utövar ledning
av den kommunala hälso- och sjukvården. Härutöver svarar socialnämnden för
tillstånds- och tillsynsfrågor enligt alkohol- och tobakslagstiftningen
(Årsredovisning 2008 Karlsborg kommun, 2009:52).
[…] Barn- och utbildningsnämnden svarar för styrning och uppföljning av
kommunens barn- och utbildningsverksamhet i enlighet med lagar, nationella
styrdokument samt med mål och i reglemente som fastlagts av
kommunfullmäktige (Årsredovisning 2008 Karlsborg kommun, 2009:44).
Utöver detta bör tilläggas att Kommunstyrelsen även ansvarar för kultur- och tekniska frågor.
En annan nämnd kommunen har är en Kollektivtrafiknämnd, vilket är en gemensam nämnd,
för kommunerna i Tibro, Karlsborg samt Hjo. Nämnden ansvarar för kollektivtrafiken.
(Årsredovisning 2008 Karlsborg kommun, 2009).
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Kommunstyrelsen har också ett samordnande ansvar vilket gör att den kan placeras över de andra nämnderna.
I Karlsborg kommun ses dock Kommunstyrelsen som delvis en nämnd och vi väljer därför att placera den i
samma nivå som övriga nämnder (Årsredovisning 2008 Karlsborg kommun, 2009).
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4.2.2

Vision, strategi, mål och ”framgångsfaktorer”

Karlsborg kommun har tagit fram ett förslag på en vision som de kallar Vision 2020. Visionen
åskådliggörs i tre övergripande mål vilka är att befolkningen skall öka till över 7000 invånare,
kommunen skall ha ett näringslivsklimat som rankas bland de 50 främsta i Sverige och
kommunen skall vara fossilbränslefri. Vidare har kommunen valt att satsa på fyra olika
insatsområden som är leva och bo, kommunikationer, upplevelser och centrumutveckling.
Under varje insatsområde finns ytterligare mål till 2020. Kommunen vill att efterfrågan på
bostads- och boendeformer skall tillgodoses och att boendemiljön skall vara trygg och säker. I
övrigt skall trafiksäkerheten vara hög och riksväg 49 skall byggas ut, för att vara ett
ekonomiskt, miljö- och tidsmässigt optimalt stråk, för att kommunikation med omvärlden
skall bli enkel. Fortsatta mål är att kommunen i samarbete med den ideella sektorn skall skapa
en hållbar plattform för kultur-, biblioteks- och fritidsfrågorna, Karlsborg kommun skall vara
ett av regionens mest besökta turistområden och kommunen skall även i samarbete med
näringslivet och föreningslivet anordna minst ett evenemang per år som lockar nationell
publik. Vården och omsorgen skall vara välutvecklad och flexibel för alla målgrupper.
Slutligen skall Karlsborg ha förutsättningar för att kandidera om priset som årets stadskärna
(Karlsborg kommuns förslag till Vision 2020, 2010).
Karlsborg kommun har även givit ut ett dokument som de kallar Servicedeklarationer. Denna
innehåller ett antal mål som kommunen vill garantera sina invånare. Under kontakt och
information är målet att den som ringer kommunen under telefontid skall få kontakt med
någon på den enheten eller få möjlighet att lämna ett meddelande. Målet är att
handläggningstiderna skall vara korta i kommunen. Ärenden som kommer till kommunen
skall besvaras inom tre arbetsdagar. Under barnomsorg erbjuder kommunen bl.a. plats på
förskola eller fritidshem inom tre månader efter ansökan. Ett annat område är
bostadsanpassning och där hanterar kommunen enkla bostadsanpassningar inom 10
arbetsdagar. Beslut vid fullständiga och godtagbara bygglovsansökningar fattas inom 20
arbetsdagar. En ansökan eller förfrågan som lämnas till Bygg- och Miljöförvaltningen skall få
ett beslut eller utlåtande inom två veckor. Kosten som levereras i kommunen skall uppfylla
Livsmedelsverkets normer. I skolan skall en utvecklingsplan för varje elev utvecklas
tillsammans med elev, föräldrar och lärare. För att uppnå hög kunskapsnivå i kommunen
erbjuds extra undervisning till de elever som ej är godkända i kärnämnena. När anmälan om
behov av stöd har lämnats till socialtjänsten skall handläggare kontakta personen inom fem
arbetsdagar. Alla som blivit beviljade insatser inom äldreomsorgen skall bli erbjuden en
kontaktperson inom åtta arbetsdagar. Inom fem arbetsdagar upprättas en individuell vårdplan
för hälso- och sjukvårdsinsatser (Servicedeklarationer i Karlsborg kommun, 2009).
Karlsborg kommun har antagit ett dokument som benämns Personalpolicyn. Meningen är att
denna skall genomsyra hela kommunen och vara gemensam för alla förvaltningar. Målet är att
kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare och dokumentet skall stödja denna utveckling
(Karlsborg kommun Personalpolicy, 2009).
Delaktighet och inflytande är en viktig del för att medarbetarna skall känna sig involverade i
verksamheten. De skall känna att de har möjlighet att påverka sin situation. Alla medarbetare
skall ha möjlighet att utvecklas, utbildas kunna medverka i förbättrings- och
utvecklingsarbete. Detta sker genom verksamhetsutveckling, utbildning och i det dagliga
arbetet. Kompetensutveckling är också viktigt, där medarbetaren ges möjlighet att utvecklas i
takt med verksamhetens krav och behov. Kommunen främjar lika behandling avseende kön,
dvs. män och kvinnor skall behandlas lika avseende förhållanden och villkor för arbete.
Kommunen har även mål för arbetsmiljön där de arbetar för att förebygga arbetsskador och
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främja hälsa genom att skapa ett arbetsklimat som bidrar till att alla skall trivas på sin
arbetsplats. Detta kan göras genom att organisation, uppdrag och mål för verksamheten är
tydliga. Lönen inom kommunen skall spegla arbetsresultatet kopplat till arbetsplatsens
åtagande. Lönens skall vara individuell och detta förutsätter att krav, förväntningar och
uppsatta mål är tydliga och att resultaten följs upp (Karlsborg kommun Personalpolicy, 2009).
4.2.3

Revisionsberättelse och granskning

I revisionsberättelsen för år 2009 kan utläsas att revisorerna är nöjda med året, att de anser att
styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt. Däremot konstateras att det finns brister i den interna
kontrollen efter att bedömt förvaltningarnas uppföljningar. Åtgärden blir att utveckla arbetet
med den interna kontrollen. Ur perspektivet god ekonomisk hushållning bedöms
verksamhetsmålen till viss del ha uppnåtts. Revisorerna utger också att vissa redovisningar är
knapphändiga och att vissa inte ger tydliga svar på om målen nåtts eller inte och att det därför
är svårt att avgöra om verksamhetsmålen uppnåtts. Åtgärden blir att fortsätta arbeta med mål
och målformulering (Revisionsberättelse för år 2009 Karlsborg kommun, 2010).
Vidare har vi tagit del av Öhrlings PricewaterhouseCoopers revisionsrapport som är en
granskning av Karlsborg kommuns årsredovisning 2009:
I likhet med tidigare år upprepar vi att arbetet med mål/målformuleringar
avseende verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning måste
fortsätta, liksom att redovisningen av måluppfyllelsen bör utvecklas. Vi
efterlyser vidare en samlad bedömning av om de verksamhetsmässiga målen
uppnåtts samt åtgärdsplaner för de mål som inte uppnåtts. Vi har svårt att göra
en helhetsbedömning avseende de verksamhetsmässiga målen med den
redovisning som finns (Revisionsrapport avseende Årsredovisning 2009 i
Karlsborg kommun, 2010:3).
Granskning sker bland annat av förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning
av verksamheten som avser information och analys av prestationer, kvalitet och mål. Här
konstateras att information om kvalitet saknas i de flesta verksamheterna. Även om en del
nyckeltal utöver de ekonomiska finns i nämnderna är redovisning av måluppfyllelsen
knapphändig och det finns inte tydliga svar på om målen uppfyllts eller inte vilket leder till att
det är svårt att göra en samlad bedömning. Ingen tydlig avstämning av måluppfyllelsen
avseende verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning görs. Revisorerna anser att
Kommunstyrelsen
måste
tydliggöra
redovisningen
av
måluppfyllelsen
för
kommunfullmäktige för att utvärdering av nämnderna skall kunna göras (Revisionsrapport
avseende Årsredovisning 2009 i Karlsborg kommun, 2010).
4.2.4

Intervjuer

Nedan presenteras de respondenter som intervjuats i Karlsborg kommun.
Anders Johansson
Anders Johansson är ekonomichef i Karlsborg kommun. Han var tidigare ekonomiansvarig
inom Barn- och Utbildningsförvaltningen i kommunen och har även ett förflutet som lärare på
Högskolan i Skövde.
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Thomas Johansson
Thomas Johansson är kommunchef i Karlsborg kommun sedan ett par år. Han har tidigare ett
förflutet som planeringschef i Mariestad kommun.
Kjell Sjölund
Kjell Sjölund är centerpartist och tillika kommunalråd i Karlsborg kommun. Han tillträdde vid
senaste valet efter att kommunen tidigare haft ett socialdemokratiskt kommunalråd.
Staffan Löfving
Staffan Löfving är revisor och är verksam på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Han har lång
erfarenhet som revisor, med kommunala organisationer som sin specialitet. Han är revisor i
Karlsborg kommun.
Evert Fingal
Evert Fingal är en av fem förtroendevalda revisorer, s.k. lekmannarevisorer, i Karlsborg
kommun. Han är tillika socialdemokrat och revisorernas ordförande.
4.2.4.1 Dagens styrning i Karlsborg kommun

Det saknas en enhetlig styrning i kommunen. Främst revisorer och förvaltningschefer har haft
synpunkter på avsaknaden av detta i befintlig styrning men även kommunchef, kommunalråd
och ekonomichef är överens om att det är ett problem i kommunen. Det finns inget
gemensamt för de olika nämnderna och det är svårt att följa upp då de styrtal som finns inte är
mätbara (Anders Johansson, Kjell Sjölund, Thomas Johansson, 2010). Kommunen är i behov
av att få en bättre styrning (Staffan Löfving, 2010). Att enbart styra med budget fokuserar mer
på medel än på egentliga mål och problemet med Karlsborg kommuns styrning i dagsläget är
att det enbart existerar diffusa mål. Målstyrningen i kommunen har inte fungerat på ett
tillfredställande sätt (Evert Fingal, 2010).
Det finns inte några egentliga mätbara mål i kommunen. Kommuner måste i sin redovisning
utgå från kommunal redovisningslag, god redovisningssed i kommuner, kommunallagen och
de föreskrifter som revisorerna använder som stöd i sin revision i kommunen. Revisorerna är
skyldiga att granska kommunen. Det är svårt för revisorerna att utkräva ansvar när det som
framgår skall ansvaras för inte går att mäta. Det är svårt att uttala sig om kvalitén och hur
kommunen har fullgjort sitt ansvar utifrån befintlig styrning. Det leder till att revisorerna
enbart fokuserar på om budget hållits istället för att anmärka på eventuella mål som inte
fullgjorts. Kommunen har tagit fram ett balanserat styrkort i Socialnämnden, men det är svårt
att se något mätbart i styrkortet exempelvis ur medborgarperspektivet (Staffan Löfving,
2010).
Budgetstyrning kan fungera men det är svårt att styra med. Däremot är det viktigt att det finns
i och med att budgeten utgör en ekonomisk ram. Målet måste vara att hålla budget även om de
lagliga kraven alltid måste genomföras, vilket ibland kan leda till att budgeten inte hålls.
Budgeten måste kopplas till mätbara mål vilket inte sker idag (Staffan Löfving, 2010).
4.2.4.2 Balanced Scorecard

Balanced Scorecard är ett alternativ för kommunen. Karlsborg kommun är dock en liten
kommun och det får inte blir för mycket jobb med ett nytt styrningsverktyg (Anders
Johansson, 2010). En bra styrning i en kommun sker med hjälp av verksamhetsnyckeltal
(Evert Fingal, 2010).
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4.2.4.3 Perspektiv

Alla nämnder bör ha samma perspektiv och förslag på två perspektiv är kundperspektivet och
medarbetarperspektivet (Anders Johansson, Kjell Sjölund, Thomas Johansson, 2010). Det
viktigaste perspektivet är medborgarperspektivet (Evert Fingal, 2010). Att utgå från fyra
perspektiv är bra och de som skulle kunna användas är medarbetarperspektivet,
kundperspektivet, tillväxt- och utvecklingsperspektivet samt ekonomiperspektivet (Staffan
Löfving, 2010).
4.2.4.4 Val av mått och nyckeltal

Det får inte vara för många styrtal då det kan blir för mycket jobb att hantera dessa i en liten
kommun. Det finns redan en del undersökningar som görs i kommunen och dessa kunde
användas för att få fram information till nyckeltalen. Det viktiga är att talen är mätbara. Det är
viktigt att tänka ur medborgarnas perspektiv när nyckeltal tas fram. Lång handläggningstid i
kommunen är något som det kommer in klagomål på, därför skulle dessa kunna mätas och
följas upp (Anders Johansson, Kjell Sjölund, Thomas Johansson, 2010). Det viktigaste med
målen är att de skall gå att mäta och utvärdera. Nyckeltalen skall vara lätta att utvärdera och
det skall inte finnas för många per nämnd. Runt fem nyckeltal per nämnd är ett bra antal. Det
behöver inte vara exakt enhetliga nyckeltal mellan nämnderna. Nyckeltalen är viktigare från
medborgarnas perspektiv än ur politikernas perspektiv (Evert Fingal, 2010).
Då revisorerna skall utvärdera kommunen två gånger om året är det viktigt att det finns
mätbara mått i verksamheten som går att följa upp och utvärdera. Det är komplicerat att finna
nyckeltal som är användbara i samtliga verksamheter, i och med att verksamheterna inom
kommunen, ser olika ut. Det är mycket viktigt att det finns mätbara mål och det är viktigt att
det inte är för många, i alla fall inte i implementeringsstadiet. Målen kan i början vara
generella dvs. utifrån vad en kommun i allmänhet tycker är viktigt, t.ex. bättre vård. Det är
möjligt att kopiera mål från andra kommuner. Mellan fyra och sju nyckeltal kan vara lagom
att använda i kommunen. De viktiga mätbara målen skall stå samlade i årsredovisningen så att
det blir tydligt för läsaren. Det huvudsakliga målet för en kommun är bra verksamhet för
medborgarna. Det är viktigt att medborgarna kan tolka och se verksamheten. Bra styrning är
att det finns tydliga mål och att det går att utvärdera om nämnderna har gjort det som skulle
ha gjorts. Det är viktigt för att ansvarsfrihet skall kunna ges. Målen skall gå att utvärdera.
Kommunfullmäktige skall bestämma målen och sedan kan nämnderna ha delmål längre ner.
Det skall inte vara för många mål men nämnderna kan ha interna delmål (Staffan Löfving,
2010).
Vid skapande av nyckeltal är det bra om det går att använda tillgänglig information, t.ex. via
medborgarundersökningar av Statistiska Centralbyrån, jämförelser av Socialstyrelsen etc.
Mål kan sättas hur kommunen vill ligga i jämförelse med andra kommuner eller hur de vill
förbättra sig mellan åren. Det är mycket viktigt att kommuner gör jämförelser sinsemellan.
Kommunen kan också skicka ut egna frågor, t.ex. om kundnöjdhet. Istället för en
urvalsundersökning kan då en totalundersökning göras. Om minskad sjukfrånvaro är ett mål
kan detta mätas via företagshälsovården. (Staffan Löfving, 2010).
4.2.4.5 Förslag på nyckeltal enligt respondenter

1.
2.
3.
4.
5.

Barnens resultat i skolan
Nöjdhet inom hemvård och äldreomsorg
Antal handläggningsdagar
Utveckling av kunskap för t.ex. femteklassare i kommunen
Antal utbildningsdagar
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6.
7.
8.
9.

Sjukfrånvaro för personalen
Elever som uppnått målen i skolan
Bättre utbildning
Bättre arbetsmiljö
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5 Analys och tolkning
I följande kapitel redovisas studiens analys och tolkning. Vi analyserar
problemområdet utifrån studiens empiri och teoretiska referensram.
5.1 Budget/traditionell ekonomistyrning
Genom arbetets gång har vi fått bekräftat att det finns problem med ekonomistyrningen i en
del kommuner. Vi har sett att det finns brister och har även fått detta styrkt genom intervjuer.
En brist avser att målen som kommunen skall uppnå väldigt sällan är av kvantitativ art. Det är
också något som Anders Norrlid bekräftar i början av vårt arbete när vi ställer en direkt fråga
till honom. Flera av de studerade kommunerna sätter upp mål och vision men det råder inte
sällan brist på nyckeltal, för de icke-finansiella målen, som går att mäta.
Under studiens gång har vi märkt att mycket fokus läggs på att ”hålla budget” istället för att
koncentrera sig på att utföra bra verksamhet. Detta är också något som Staffan Löfving
poängterar. Revisorerna i Karlsborg kommun har svårt att granska verksamheten p.g.a. att
nyckeltal för att mäta verksamheten sällan finns. En anledning till detta kan vara att
kommunallagen är utformad på ett sådant sätt att kommunerna själva kan egenutforma
styrningen. Detta verkar medföra att en del kommuner inte vet hur styrningen skall utformas.
Detta visas genom att revisorerna i sin revisionsberättelse påtalar bristen med styrningen i
Karlsborg kommun. Mål- och målformuleringar avseende verksamhetsmässiga mål samt
måluppfyllelsen är bristfällig, anser respondenterna.
Evert Fingal anser att styrning med enbart budget fokuserar mer på medel än egentliga mål.
Vidare anser han att den målstyrning som han har erfarenhet av i Karlsborg kommun inte
fungerar på ett tillfredsställande sätt. Budgeten har dock betydelsefulla egenskaper och syften,
enligt Bergstrand (2003). Detta är något som Staffan Löfving också håller med om, att budget
behövs då detta ger ramar för de olika verksamheterna vilket även kommunallagen
föreskriver, nämligen att kommunerna skall ha budget.
Olve, Roy och Wetter (1997) beskriver hur den traditionella ekonomistyrningen har fått kritik,
att det skulle hindra långsiktigt tänkande. I Tibro kommun, som arbetar med balanserat
styrkort, ser vi att just långsiktigt tänkande, är något de eftersträvar. Bo Klamfelt gör tydligt
att arbetet sker utifrån Vision 2017, delmålen skall gå att koppla till visionen och detta gör att
styrningen sker utifrån ett långsiktigt tänkande. Vidare anser Olve, Roy och Wetter (1997) att
traditionell ekonomistyrning ej fokuserar tillräckligt på de icke-finansiella måtten. Detta stöds
också av Cooperperson (2010) som menar att icke-finansiella mål också måste beaktas, att
detta är en förutsättning för effektiv styrning. Sande m.fl. (2000) förklarar att kommuner
behöver ha mer flexibla styrmodeller och att medborgarnas behov skall styra verksamheten.
Staffan anser tillsammans med andra, att målet för en kommun är bra verksamhet för
medborgarna. För att reda ut medborgarnas behov krävs mer än budget och finansiella
nyckeltal. Att en kommun enbart använder budget och saknar bra verksamhetsnyckeltal kan
leda till att medborgarna inte får tillräckligt med information, tolkar vi.
5.2 Alternativ styrning till traditionell ekonomistyrning
Enligt Sande m.fl. (2000) är det viktigt att den ekonomiska styrningen även kombineras med
en verksamhetsstyrning. Detta benämner de balanserad styrning. Uppföljningen skall utöver
ekonomiska termer även innefatta ett kundtänkande, hur organisationen arbetar, personalens
välbefinnande och ett perspektiv som handlar om förbättringar och framtiden för att
verksamheten även skall fungera bra på lång sikt. Olve, Roy och Wetter (1997) poängterar att
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alla enheter i en organisation måste vara medvetna om och förstå de övergripande strategierna
för att nå visionen. Vidare tycker de att medarbetarna behöver andra mål och incitament än de
som kommer med den traditionella ekonomistyrningen såsom vinst- och avkastningsmål. De
anser att balanserat styrkort då spelar en viktig roll.
Tibro kommun har valt att arbeta utefter en form av balanserat styrkort och så även Mariestad
samt Skövde kommun. De har alla olika former men grunden är densamma. Rådet för
främjande av kommunala analyser rekommenderar också kommuner att kombinera den
ekonomiska styrningen med verksamhetsstyrning genom användning av balanserat styrkort.
Vid intervjun med Evert säger han att en bra styrning i en kommun görs med hjälp av
verksamhetsnyckeltal, vilket är grunden i ett balanserat styrkort. Staffan anser att bra styrning
är när det finns tydliga mål och när dessa kan användas till att utvärdera nämnderna. Övriga
respondenter i den parallella studien har också förordat balanserat styrkort.
Respondenterna i Karlsborg kommun verkar i övrigt vara överens om att styrningen bör
kompletteras med något mer och alla har visat intresse för någon form av det vi kallar
balanserat styrkort.
5.3 Vision, strategi och framgångsfaktorer
Enligt Sande m.fl. (2000) skall vision, strategi och framgångsfaktorer vara väl genomtänkta
för att bra styrtal skall kunna formuleras. Efter att ha studerat våra utvalda kommuner kan vi
se att vision, strategi och framgångsfaktorer inte är helt olika. Vi uppfattar det som om det
inte alltid görs klart i de utvalda kommunerna vad som egentligen är vision, strategi samt
framgångsfaktorer. Ofta tenderar dessa att vara närmast identiska, dvs. det är inte helt lätt att
se skillnad på vad som är vad.
Vision
Enligt Sande m.fl. (2000) skall visionen vara den gemensamma uppfattningen om varför
verksamheten bedrivs, vi ser ändå att det finns kommuner med flera olika visioner. En del
tenderar samtidigt, enligt vår tolkning, att uppge ge rent strategiska mål som sin vision.
Återkommande visioner men definierat olika i kommunerna Skövde, Mariestad, Tibro samt
Karlsborg är visioner som går ut på att medborgarna får bästa service, kommunikationer och
verksamhet för skattepengarna, att de skall få vara med och forma framtiden och att
medborgarnas intressen och röster skall bli hörda. Dessutom skall kommunen vara en
inspirerande välkomnande, utvecklande, trygg och attraktiv plats att bo på.
Det huvudsakliga målet för en kommun kan av ovanstående tolkas är bra verksamhet för
medborgarna alternativt attraktiv, trygg och inspirerande plats att leva och bo på.
Många visioner existerar men ovanstående sammanfattning tolkar vi är en vision som täcker
in det mesta som preciseras.
Strategi
Sande m.fl. (2000) anser vidare att strategin är resan mot visionens förverkligande. Detta
innebär att välja vad som skall göras men att också välja bort det övriga. Strategin skall alltså
visa hur visionen skall uppnås.
Även vad gäller strategier för att uppnå sin vision definieras dessa tämligen lika i berörda
kommuner. Enligt vår uppfattning kan dessa sammanfattas följande:
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Jämställdhet
Nöjda brukare
Ekonomi i balans
Attraktiv arbetsgivare
Främja mångkulturen
Motiverade medarbetare
Ökad omvärldsbevakning
Rikt kultur- och föreningsliv
Bra utbud av alla boendeformer
God och trygg omsorg för brukare
Medarbetare som har ”rätt” utbildning
Goda förutsättningar för att utföra idrott
Effektivt lokalutnyttjande, resursanvändning
Förbättrad kommunikation och infrastruktur
Hög kunskapsnivå för barn och övriga medborgare
Positivt resultat, hålla budget, bättre resursutnyttjande
Medarbetarna skall uppfatta cheferna som goda ledare
Näringslivet skall vara konkurrenskraftigt, fler företag, ökad handel, fler arbetstillfällen
Ett boendealternativ för alla behov skall finnas till ett rimligt pris med natursköna miljöer
De huvudsakliga strategierna för en kommun kan av ovanstående tolkas är nöjda medborgare,
god arbetsgivare, ekonomi i balans och kompetenta medarbetare.
Framgångsfaktorer
Enligt Sande m.fl. (2000) skall framgångsfaktorerna stå för de områden som skall göra det
möjligt att uppfylla eller begränsa vision och strategi. Framgångsfaktorerna skall innehålla de
allra viktigaste delarna. De beskriver ett mål eller ett önskat tillstånd.
Vad gäller framgångsfaktorer för att uppnå sin strategi finns det större variation i de berörda
kommunerna. Enligt vår tolkning kan framgångsfaktorerna sammanfattas följande, vilka
tenderar att emellanåt vara av liknande slag som de strategiska målen:
Hålla budget
Attraktiva miljöer
Ökad jämställdhet
Hög kunskapsnivå
Tryggare kommun
Kompetensutveckling
Verksamhetsutveckling
Prestationsbaserad lön
Mer nöjda medborgare
Öka antalet entreprenader
Ett rikt fritids- och kulturliv
Utvecklingsplan för varje elev
Bra företagsklimat och samverkan
Aktiva valmöjligheter för medborgarna
Tydliga uppdrag och mål i verksamheten
Hög kvalitet i den kommunala verksamheten
Förbättrad hälsa och prioritering av barn och unga
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Bra arbetsmiljö, arbetsklimat, medarbetarskap och ledarskap
Anordna ett stort evenemang/år som lockar nationell publik
Extra undervisning för ej godkända elever inom kärnämnena
Kosten som levereras skall uppfylla livsmedelsverkets normer
Produktivitet och effektivitet samt lättförstålig ekonomiinformation
Korta handläggningstider och i övrigt effektiv service till medborgarna för skattemedlen
Dessa är svårare att sammanställa men prioritering av framgångsfaktorer får göras utefter vad
som är viktigast att uppnå först, i den strategi kommunen har, anser vi.
5.4 Vad är viktigt att mäta?
Enligt Sande m.fl. (2000) är medborgarnas behov det som skall styra verksamhetens
prioriteringar och vi anser då att detta är något som är viktigt att mäta. De menar vidare att det
som mäts avgör vad som ges uppmärksamhet och detta gör att det är viktigt att sätta mål på
och mäta rätt saker. Detta är något som Tony också bestyrker enligt vår uppfattning. Bo säger
att även om nyckeltal i sig inte alltid är beskrivande blir kommunen bra på det som mäts
eftersom fokus läggs på detta och det i sin tur leder till att förbättring sker. Bo och Håcan
anser att det viktiga är att mäta hur medborgarna uppfattar kommunen. Anders, Thomas och
Kjell anser att mätning bör göras på det som redan finns undersökningar på och Staffan säger
att detta är en fördel eftersom kommunerna inte alltid har möjlighet att lägga tid och pengar
på nya undersökningar. Detta kan jämföras med vad Johansson och Skoog (2001) skriver,
nämligen att syftet med Balanced Scorecard är att mäta det som är viktigt i verksamheten. De
kommenterar just att många väljer att mäta det som är lättast att mäta och utelämnar sådant
som är svårt att mäta. En rimlig bedömning, tolkar vi, är att ställa kostnaden gentemot nyttan.
5.5 Perspektiv
Norton och Kaplan förespråkar fyra perspektiv på verksamheten, finansiella perspektivet,
kundperspektivet, interna processperspektivet samt lärande- och tillväxtperspektivet. Vi har
sett att det finns en viss variation vad gäller antalet perspektiv. Tibro kommun utgår från fyra
perspektiv i sin styrning, medborgar- och kundperspektivet, tillväxt- och
utvecklingsperspektivet, medarbetarperspektivet samt ekonomiperspektivet. Staffan Löfving
förespråkar också dessa perspektiv. Mariestad har i sin tur fyra perspektiv som är ekonomi,
kund, arbetssätt och framtid. Skövde kommun kallar sina perspektiv för fokusområden och
har
valt
att
se
verksamheten
utifrån
tre
sådana.
Dessa
är
brukare/äldreomsorg/funktionshinder, medarbetare och ekonomi.
Som vi tolkar det är det många av perspektiven som är lika men där kommunerna benämner
dem olika.

40

Norton och
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på Kommunernas
perspektiven
ekonomi
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medborgare
kund
medborgare- och kund
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arbetssätt
interna processer
medarbetare11
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lärande- och tillväxt
medarbetare
framtid
Figur 12 Egen modell som visar sammanställning av perspektiv
kund

Tony anser att tre perspektiv som Omsorgsförvaltningen i Skövde kommun införde var lagom
antal perspektiv, i alla fall i början. Övriga respondenter förespråkar fyra perspektiv.
I kommuner kallas kundperspektivet ibland medborgarperspektivet eller brukarperspektivet.
Andra förslag på perspektiv är miljöperspektiv och leverantörsperspektiv. Perspektiven
anpassas till den verksamhet där de skall användas och kan därför se olika ut i olika
organisationer.
5.6 Hur skall ett nyckeltal utformas?
För att ett företag skall existera förutsätts att det finns mål för dess verksamhet. Målen kan
antingen vara av kvantitativ eller kvalitativ art (Greve 1996). Enligt Törnvall och Norrlid
(2007) är det viktigt att sträva efter att nyckeltalen har en tydlig koppling till uppdraget,
fokuserar på något väsentligt, är förankrade i organisationen, är lätta att förstå, gör det möjligt
att skilja bra från dåliga värden, gör det möjligt att jämföra med andra, är anpassade till den
verksamhet som de skall spegla och att de är påverkbara. Evert anser att det viktigaste är att
de skall vara lätta att utvärdera. Han anser vidare att det är mycket viktigt att de är enkla och
kostnadseffektiva att ta fram och att de är viktigare ur medborgarnas perspektiv än ur
politikernas. Även Thomas tycker att det är från kommuninvånarnas perspektiv nyckeltalen
skall utformas. Fördelen med kvantitativa mått är enligt Bergstand (2003) att förändringar är
lättare att mäta, t.ex. genom en kvot, gentemot absoluta tal som visar det absoluta värdet.
Fördelen med kvantitativa mått bestyrks även av Chiang och Wainwright (2005). Index är
enligt Rådet för främjande av kommunala analyser ett sätt att mäta exempelvis kundnöjdhet
med. De som vi har intervjuat nämner ofta att det är viktigt att mäta kundnöjdhet och Ax,
Johansson och Kullvén (2007) har tagit fram ett förslag till hur mätning av index kan göras.
Vi anser att deras förslag är bra vid beräkning av tillfredsställelseindex.
Det vi sett är att Kommunfullmäktige sätter de övergripande målen och att nämnderna sedan
kan utforma sin styrning utefter detta. Det förekommer skillnader, t.ex. Skövde kommun
tillåter att nämnderna har större frihet att utforma styrningen än t.ex. Tibro kommun.

11

Detta perspektiv finns medvetet med i både interna processer samt lärande- och tillväxt.
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5.7 Förslag på nyckeltal
Vi har fått ett flertal förslag på nyckeltal genom vår studie. Dels genom Rådet för främjande
av kommunala analyser, litteratur men också från respondenter. Exempel på nyckeltal som är
användbara i vår studie är:
Norton och
Kaplans
benämning på
perspektiven
finansiella

Kommunernas benämning på
perspektiven

Nyckeltal

ekonomi

räntabilitet på eget kapital
resultat
utfall gentemot budget
soliditet
kundtillfredsställelseindex
grad av upplevd trygghet och
delaktighet
nöjdhet i hemvård och
äldreomsorg
andel elever som uppnått
kravnivån i kärnämnena
antal handläggningsdagar
antal stora evenemang/år
antal handläggningsdagar
antal klagomål
medarbetartillfredsställelseindex
minskad sjukfrånvaro
antal
fortbildningsdagar/medarbetare

kund

medborgare
kund
medborgare- och kund
brukare/äldreomsorg/funktionshinder

interna
processer
lärande- och
tillväxt

arbetssätt
medarbetare
tillväxt- och utveckling
medarbetare
framtid

Figur 13 Egen modell som visar sammanställning av nyckeltal per perspektiv
5.8 Vid hantering av tillfredsställelseindex
Om kommunen vill göra en egen enkätstudie för att sammanställa ett tillfredsställelseindex
kan detta göras enligt hur vi beskriver vid punkt 3.2.5. Om inte en totalundersökning görs kan
detta göras med obundet slumpmässigt urval. Det är dock viktigt att vid beräkning av
genomsnitt inte ta med svarsbortfall. För att belysa detta visar vi nedanstående. Låt oss anta
en indexskala mellan 1-5, där 5 är bästa betyg, exemplet visar vid en ställd fråga.
Beräkning av genomsnittligt index görs:

&'()*( +,-./
0,()* (+**12å3)-. 4.25',.2×0,()* 12å3'2

Om svarsbortfallet inte är borträknat när genomsnittet görs:
Om två personer är tillfrågade och en person inte svarar blir genomsnittet 2,5 trots att den ena
svarade 5. Om tre personer är tillfrågade och två uteblir och en svarar 5 blir genomsnittet
1.6667. Funktionen för detta samband är:
y=


9
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Avseende första exemplet, trots att en svarat 5 blir genomsnittet alltså enbart 2,5, detta
innebär att varje person, p.g.a. bortfallet, enbart bidrar med 1,25 höjning av genomsnittligt
index. Om tre var tillfrågade och enbart en svarade blir genomsnittet 1,667 (varav enbart en
svarade, och han svarade 5). Bortfallet av de andra två gör att varje individ endast bidrar med
0,5556 till genomsnittet.
Funktionen för detta samband är således y =


9





9

9

× vilket blir y =

.

Att enbart en person skulle svara samtidigt som svarsbortfallet skulle medräknas i
genomsnittet kan anses osannolikt. Detta är således ett extremfall vi har gjort för att belysa att
svarsbortfall är viktiga att beakta. Att ta med svarsbortfall, felaktigt, gör dock mindre på
genomsnittet av index ju större populationen är. Detta går också att belysa med den
marginella effekten, dvs.:

y = 9 .
och visar, i det här specifika fallet, hur stor den marginella förändringen blir om ytterligare ett
svarsbortfall medräknas. Den senare formeln kan härledas genom att derivering görs med
avseende på X (antal tillfrågade personer) och genom att använda sig av kvotregeln, dvs.:
-:
-/

=

(×9)(×)
9×9

=


9

(5:an går naturligtvis att byta ut mot annat maxindex. Beräkningen på ovanstående avser
index per fråga.)
5.9 Förslag på antal nyckeltal
Under intervjuerna verkar de flesta vara överens om att antalet nyckeltal inte får vara för stort.
Det är bättre att börja med ett mindre antal för att sedan öka antalet efter hand. Det har också
framgått att det skall vara få nyckeltal längst upp och att nämnderna sedan kan ha fler. Antalet
måste vara överskådligt så att fullmäktige har en chans att hantera antalet. Törnvall och
Norrlid (2007) menar att några nyckeltal per strategiskt område kan vara lagom. Dessa kan
sedan kompletteras med flera på nämnds- och förvaltningsnivå.
Vid intervjun med Kjell, Thomas och Anders påpekar de just antalet nyckeltal, de säger att
kommunen är liten och att det inte får blir för mycket jobb med ett nytt styrningsverktyg,
därför anser de att antalet styrtal inte får vara för högt. Evert påpekar också att det inte får
finnas för många nyckeltal per nämnd, han anser att runt fem skulle vara lagom. Staffan anser
också att antalet skall ligga på en rimlig nivå. Tony berättar att de startade med ett nyckeltal
per viktigt område inom nämnden. Han anser att det är viktigare att starta smått för att få
förståelse för Balanced Scorecard och att sedan utöka med fler när förståelsen ökar.
Ax, Johansson och Kullvén (2007) visar på en studie som gjorts där det vanligaste antalet
nyckeltal var 14 i ett företag, men att det varierade mellan 6 och 16 st. Neumann, Roberts och
Cauvin (2010) kallar det en ”dödssynd” att införa för många nyckeltal i
implementeringsstadiet då mängden kan göra att det blir för omfattande och svårt att tyda. I
deras undersökning var 7,3 nyckeltal det vanligaste. Våra respondenter anser dock att sju
nyckeltal är en övre gräns, i alla fall vid införandet av balanserat styrkort.
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5.10 Uppföljning/utvärdering av mål
Nyckeltalen används som grund för uppföljning. De kan jämföras inom kommunen och över
tid eller med andra kommuner. Rådet för främjande av kommunala analyser har med
Jämförelseprojektet gjort det möjligt för kommuner att på de förstnämndas hemsida finna
nyckeltal som jämförelse, till den egna kommunen. I Tibro kommun får varje nämnd själva
bedöma hur väl de uppnått målen inom perspektiven genom att sätta betyg på sig själva. De
har ett gemensamt rapporteringssystem och uppföljningssystem i kommunen där
måluppfyllelsen skall fyllas i löpande.
Tony anser att uppföljningen är mycket viktig och berättar att uppföljningen i Skövde
kommun skedde kontinuerligt, han rekommenderar uppföljning en gång per månad. Det är
viktigt att vid uppföljning koppla tillbaka till medarbetarna för att de skall vara delaktiga i
processen. Utvärdering av målen skall sedan ske i årsredovisningen och kommunens revisorer
skall bedöma måluppfyllelsen.
Det är mycket viktigt att styrtalen går att koppla till mål och vision. Det är utifrån kommunens
vision, strategi och framgångsfaktorer som styrtalen skall utformas. Det är viktigt att dessa är
tydligt utformade för att arbetet med nyckeltalen och utvärderingen skall fungera. Detta
bekräftas av samtliga respondenter.
5.11 Kommunallagen
Kommunallagen reglerar styrningen i kommuner. I kommunallagen står det att kommuner har
krav på budget. Grunderna för kommunens redovisning finns lagstadgad men detaljerna får
utformas och bestämmas av kommunen. Kommunallagen innehåller krav om att kommunen
skall ange finansiella och även verksamhetsmässiga mål för att säkerställa en effektiv styrning
av verksamheten. Dock anges inte vilka mål och riktlinjer som skall anges. Vi anser att det
finns ett problem här, eftersom redovisningen inte är lagstadgad gör det att alla kommuner
kommer redovisa verksamheten på sitt sätt. Det är också något som vi har sett i de studerade
kommunerna, det finns ingen som är den andra lik vad gäller styrningen. Det kommer därför
inte finnas någon egentlig likriktighet mellan kommunerna och kanske inte heller inom
kommunen mellan nämnderna. Däremot tror vi att Rådet för främjande av kommunala
analyser kommer att spela en roll för att skapa enhetlighet i och mellan kommuner. Detta med
hjälp av sin skriftserie men också genom sina råd och rekommendationer om styrning av
kommuner som kan erhållas från deras hemsida. Ett verkande projekt för enhetlighet är
Jämförelseprojektet som gör att kommuner kan jämföra vissa nyckeltal med andra kommuner.
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6 Slutsats
I följande kapitel redovisas studiens slutsats. Vi besvarar
problemfrågeställningen genom att lägga fram ett förslag på balanserat
styrkort för studerad kommun och kommuner med liknande struktur.
Syftet med vår studie var att ta fram ett förslag på en enhetlig och mer mätbar
ekonomistyrningsstruktur i en kommun som saknar detta. Karlsborg kommun saknar enhetlig
och mätbar struktur på sin ekonomistyrning. Genom att studera andra kommuner, dess
respondenter, Rådet för främjande av kommunala analyser samt litteratur har vi kommit fram
till ett förslag för kommunen.
Vi har valt att använda balanserat styrkort då vi anser att detta skulle leda till att utformningen
av den kommunala styrningen skulle bli mer enhetlig och mer mätbar. För att kunna utforma
det balanserade styrkortet har vi tagit fram vision, strategiska mål och framgångsfaktorer som
vi tycker kan vara generella för flertalet kommuner och därför kan användas i Karlsborg
kommun som grund för det balanserade styrkortet. Styrkortet är framtaget för att
kommunfullmäktige, revisorer och medborgare skall kunna utvärdera nämnderna i
exempelvis årsredovisningen.
Vision
Attraktiv, trygg och inspirerande plats att leva och bo på
Strategiska mål
Ekonomi i balans (ekonomiperspektivet)
God arbetsgivare (medarbetarperspektivet)
Nöjda medborgare (medborgarperspektivet)
Kompetenta medarbetare (tillväxt- och utvecklingsperspektivet)
Framgångsfaktorer
Hålla budget, mer nöjda elever/äldre/kunder/medarbetare, hög kunskapsnivå,
kompetensutveckling, korta handläggningstider
Genom vår studie har vi fått förslag på hur ett balanserat styrkort skulle kunna utformas för
kommunen. Vår slutsats utefter detta är att det bör införas fyra perspektiv i kommunen.
Vi har valt följande perspektiv då vi anser att dessa fokuserar på det viktigaste i kommunen:
Ekonomi
Medarbetare
Medborgare och kund
Tillväxt och utveckling
Varje nämnd kan sedan ha fem kvantitativa nyckeltal. Detta har vi funnit stöd för är en bra
början.

45

De nyckeltal vi har valt att använda är:
Utfall gentemot budget
Nöjd medarbetarindex
Antal utbildningsdagar
Nöjd medborgarindex
Antal handläggningsdagar
Antal stora evenemang/år
Andel elever som uppnått kravnivån i kärnämnen

Både perspektiv och nyckeltal kan sedan utökas efter att det balanserade styrkortet är infört.
Längre ner i organisationen kan sedan delmål, som är mer detaljerade, finnas som stöd för att
uppnå visionen.
För uppföljning kan kommunen använda Jämförelseprojektets hemsida för jämförelse av
nyckeltalen med en del andra kommuner.
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Barn- och Utbildningsnämnden
Strategiska mål

Framgångsfaktorer

Perspektiv

Mål

Styrtal (nyckeltal)

Ekonomi i balans

Hålla budget

Ekonomi

Ej överstiga budget

;<=>??
−1
@ABCD<

Nöjda medborgare

Mer nöjda elever

Kund- och
Medborgare

Öka nöjdheten med X procent/år

Nöjda medborgare

Hög kunskapsnivå
elever

Kund- och
Medborgare

X procents ökning från föregående
år

God arbetsgivare

Mer nöjda
medarbetare

Medarbetare

Öka nöjdheten med X procent/år

Kompetensutveckling

Tillväxt- och
Utveckling

Kompetenta
medarbetare

öGB H?DI JKBDL
MöNDCåDKBD ÅNP . H. J.

12RKB. D?DIDN

−1

CSBTäKB> – =öNDC. åN

öGB WDB>NXD<>N JKBDL
MöNDCåDKBD ÅNP . W. J.

Om konstant utbildningsnivå
eftersträvas bör förändringen vara
0 %. Avvikelse + - X %

RK<>? A<XY?BKYKCB>C>N
MöNDCåDKBD ÅNP RK<>?

−1

−1

Figur 14 Egen modell, förslag på balanserat styrkort i Barn- och Utbildningsnämnden

12 För att uppnå hög kunskapsnivå i kommunen erbjuds extra undervisning till de elever som ej är godkända i kärnämnena (Servicedeklarationer i Karlsborg kommun, 2009).
Andel elever som uppnått kravnivån för svenska, matematik samt engelska i årskurs 5.
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Socialnämnden
Strategiska mål

Framgångsfaktorer

Perspektiv

Mål

Styrtal (nyckeltal)

Ekonomi i balans

Hålla budget

Ekonomi

Ej överstiga budget

;<=>??
−1
@ABCD<

Nöjda medborgare

Mer nöjda kunder

Kund- och
Medborgare

Öka nöjdheten med X procent/år

Nöjda medborgare

Kortare
handläggningstider

Kund- och
Medborgare

X procents minskning från
föregående år

God arbetsgivare

Mer nöjda
medarbetare

Medarbetare

Öka nöjdheten med X procent/år

Kompetensutveckling

Tillväxt- och
Utveckling

Kompetenta
medarbetare

öGB ZAKB JKBDL
MöNDCåDKBD ÅNP . Z. J.

13

−1

\DK. B>C>N PDB>K >K]ä?< P<öB
−1
\DK. B>C>N =öNDCåDKBD åN

öGB WDB>NXD<>N JKBDL
MöNDCåDKBD ÅNP . W. J.

Om konstant utbildningsnivå
eftersträvas bör förändringen vara
0 %. Avvikelse + - X %

RK<>? A<XY?BKYKCB>C>N
MöNDCåDKBD ÅNP RK<>?

−1

−1

Figur 15 Egen modell, förslag på balanserat styrkort i Socialnämnden

13 När stöd och hjälp behövs sker kontakt av handläggare inom 5 dagar (Servicedeklarationer i Karlsborg kommun, 2009).
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Bygg- och Miljönämnden
Strategiska mål

Framgångsfaktorer

Perspektiv

Mål

Styrtal (nyckeltal)

Ekonomi i balans

Hålla budget

Ekonomi

Ej överstiga budget

;<=>??
−1
@ABCD<

Nöjda medborgare

Mer nöjda kunder

Kund- och
Medborgare

Öka nöjdheten med X procent/år

Nöjda medborgare

Kortare
handläggningstider

Kund- och
Medborgare

X procents minskning från
föregående år

God arbetsgivare

Mer nöjda
medarbetare

Medarbetare

Öka nöjdheten med X procent/år

Kompetensutveckling

Tillväxt- och
Utveckling

Kompetenta
medarbetare

öGB ZAKB JKBDL
MöNDCåDKBD ÅNP . Z. J.

14

−1

\DK. B>C>N PDB>K YK?. >KPöT>K
−1
\DK. B>C>N =öNDCåDKBD åN

öGB WDB>NXD<>N JKBDL
MöNDCåDKBD ÅNP . W. J.

Om konstant utbildningsnivå
eftersträvas bör förändringen vara
0 %. Avvikelse + - X %

RK<>? A<XY?BKYKCB>C>N
MöNDCåDKBD ÅNP RK<>?

−1

−1

Figur 16 Egen modell, förslag på balanserat styrkort i Bygg- och Miljönämnden

14 En ansökan eller förfrågan som lämnas till Bygg- och Miljöförvaltningen skall få ett beslut eller utlåtande inom två veckor (Servicedeklarationer i Karlsborg kommun,
2009).
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Kultur- och Fritidsnämnden15
Strategiska mål

Framgångsfaktorer

Perspektiv

Mål

Styrtal (nyckeltal)

Ekonomi i balans

Hålla budget

Ekonomi

Ej överstiga budget

;<=>??
−1
@ABCD<

Nöjda medborgare

Mer nöjda kunder

Kund- och
Medborgare

Öka nöjdheten med X procent/år

Nöjda medborgare

1 stort
evenemang/år

Kund- och
Medborgare

Om konstant nivå eftersträvas bör
förändringen vara 0 %.
Avvikelse + - X %

God arbetsgivare

Mer nöjda
medarbetare

Medarbetare

Öka nöjdheten med X procent/år

Kompetensutveckling

Tillväxt- och
Utveckling

Kompetenta
medarbetare

öGB ZAKB JKBDL
MöNDCåDKBD ÅNP . Z. J.

16

−1

RK<>? P<SN> DIDKD]>KC
MöNDCåDKBD ÅNP R. _. H.

−1

öGB WDB>NXD<>N JKBDL
MöNDCåDKBD ÅNP . W. J.

Om konstant utbildningsnivå
eftersträvas bör förändringen vara
0 %. Avvikelse + - X %

RK<>? A<XY?BKYKCB>C>N
MöNDCåDKBD ÅNP RK<>?

−1

−1

Figur 17 Egen modell, förslag på balanserat styrkort i Kultur- och Fritidsnämnden

15 Förslag om en Kultur- och Fritidsnämnd finns i kommunen, denna verksamhet är för närvarande integrerad i Kommunstyrelsen (Anders Johansson, 2010).
16 Kommunen skall anordna minst ett evenemang per år som lockar nationell publik. (Karlsborg kommuns förslag till Vision 2020, 2010).
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Avslutning samt förslag till vidare forskning
Vår studie fokuserar på framtagande av balanserat styrkort med nyckeltal formulerade utifrån
kommunfullmäktiges, revisorernas och medborgarnas perspektiv för de olika nämnderna.
Andra forskare skulle kunna fokusera på en lägre nivå i kommunen, där förvaltningscheferna
intervjuas och nyckeltal på förvaltningsnivå tas fram. Vi utelämnar implementeringen och
problematiken med detta, vilket kan vara av intresse för andra forskare att studera. Ett annat
område som kan vara av intresse för fortsatt forskning är att ta fram en enkät för att mäta
tillfredsställelseindex i befintlig kommun.
I Karlsborg kommun finns idag ingen enhetlig styrning och det kan vara av intresse för andra
forskare att undersöka problemet i framtiden för att se om styrningen förändrats och vilka
problem som kan uppstå vid införande av ny modell.
Att genomföra ett examensarbete inom det ämne vi har valt är en utmaning. Utmaningen
består av att de kommunala organisationerna är tämligen komplexa. Alla mål är svårt att få in
i ett balanserat styrkort. Därför måste delmål sättas längre ner i organisationen som inte kan
skrivas in i ett övergripande balanserat styrkort. Det är bara de övergripande målen som kan
sättas in. Därmed inte sagt att t.ex. veckomålet för eleverna i grundskolan att nå t.ex. sidan 91
i matematikboken är av mindre vikt. Däremot skulle det vara en ogreppbar situation om dessa
mål skulle lyftas upp i årsredovisningen. Dessa mål måste vara de övergripande. Dvs. för att
fullmäktige/revisorer/medborgare och andra intressenter skall kunna se vart verksamheten är
på väg. Detta är inte bara viktigt för att revisorerna skall kunna föreslå ansvarsfrihet, det är
också viktigt för att medborgarna skall kunna känna förtroende för den politiska
organisationen.
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Bilaga 1
Stödfrågor vid intervjuer

1. Vad anser du vara bra styrning i en kommun?
2. Vad är fördelen/nackdelen att styra med budget?
3. Är det något problem med befintlig styrning i kommunen/kommuner?
4. Om ja, hur kan den förbättras?
5. Anser du att kombinationen budget och Balanced Scorecard kan vara en bra styrning?
6. Vad är fördelen/nackdelen med att använda Balanced Scorecard?
7. Vad är din definition på ett bra nyckeltal?
8. Hur många nyckeltal bör finnas per nämndsområde?
9. Skall nyckeltalen vara enhetliga mellan nämnderna?
10. Hur viktigt är det att nyckeltalen är enkla och kostnadseffektiva att ta fram?
11. Är nyckeltalen viktigast ur politiskt perspektiv eller ur medborgarnas perspektiv?
12. Om Balanced Scorecard skulle användas, vilka perspektiv tycker du kan vara till nytta i en
kommun?
13. Vad skall nyckeltalen i perspektiven mäta?
14. Vad är viktigt att mäta?
15. Har du hört talas om Rådet för främjande av kommunala analyser?
16. Vad tyckte du om denna organisation och dess förslag på ekonomisk styrning?
17. Vilket system skulle passa bra i Karlsborg kommun?
18. Har du något förslag på kommuner med bra styrning?
19. Tycker du att kommuner så som Tibro, Kristianstad och Lomma är ett bra val att studera?
20. Övrigt att tillägga och eventuella funderingar?
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Bilaga 2
Tidsplan

Vecka 4
Möte med Anders Johansson och Joachim Samuelsson
Maila Anders Johansson angående datum för träff
Inlämning rårapport till Marianne Kullenwall och Joachim Samuelsson
Samla in material till teoretisk referensram
Utformning av mall till examensarbetet
Vecka 5-7
Utformning av samtalsinriktning vid kommande samtal
Maila Anders Johansson om bekräftande av datum för träff
Maila preliminär tidsplan och sammanställning av samtal med Anders Johansson och
Joachim Samuelsson
Möte med Karlsborg kommun. Närvarande ekonomichef Anders Johansson,
kommunalråd Kjell Sjölund och kommunchef Thomas Johansson
Göra stödfrågor inför samtal med Staffan Löfving, Evert Fingal och Rådet för främjande
av kommunala analyser
Kontakt med revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers Staffan Löfving samt mail
Kontakt med förtroendevald revisor Evert Fingal samt mail
Kontakt med Rådet för främjande av kommunala analyser samt mail
Påbörja arbetet med teoretisk referensram
Söka nyckeltal i kommundatabas.se (nås via rka.nu)
Vecka 8-11
Maila Anders Johansson om resekostnader
Maila och ring Staffan Löfving om tid för träff enligt hans förslag
Planeringsseminarium 1, Genomgång av delrapport 1 med handledare
Maila och ring Tibro kommun om intervjutillfälle, Bo Klamfelt
Maila 16/3 om möte med Tony Pehrsson
Nulägesanalys
Maila och ringa Evert Fingal igen
Vecka 12
Försöka få till stånd möte med Staffan Löfving, PricewaterhouseCoopers denna vecka
Försöka få till stånd möte med Bo Klamfelt denna vecka
Försöka få till stånd möte med Tony Pehrsson denna vecka
Nulägesanalys
Vecka 13-14
Alla intervjuer klara och sammanställda (ev. någon mer)
Arbeta med analysen och övrigt samt komplettering teori
Vecka 15
Inlämning av Delrapportering 2, kompletteringar från delrapportering 1 samt av empiri
och analys
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Vecka 16-19
Planeringsseminarium 2, genomgång av delrapportering 2, handledare och studenter
Arbeta med slutsammanställning
Vecka 20
Inlämning av examensarbetet
Vecka 21-22
Slutseminarium med presentation av examensarbetet
Presentation av examensarbetet för chefsgruppen i Karlsborg kommun

57

Bilaga 3
Intervjuaktörer

Aktörer:
Ekonomichef Anders
Johansson Karlsborg
kommun samt Joachim
Samuelsson
Ekonomichef, kommunchef
samt kommunalråd i
Karlsborg kommun
Öhrlings
PricewaterhouseCoopers
kommunrevisor Staffan
Löfving
Evert Fingal förtroendevald
revisor i Karlsborg
kommun
RKA Anders Norrlid
sakkunnig
Tony Pehrsson f.d.
administrativ chef inom
Skövde kommun
Evert Fingal förtroendevald
revisor i Karlsborg
kommun
Bo Klamfelt ekonomichef
Tibro kommun
Staffan Löfving
kommunrevisor
Intervju med Bo Klamfelt
ekonomichef Tibro
kommun
Intervju med Staffan
Löfving kommunrevisor

Intervjuernas effektiva
tidsåtgång:
1 timma

Datum för genomförande:

1,5 timma

2010-02-09

0,1 timma även sänt
mailfrågor

2010-02-15

Ej svar även sänt
mailfrågor

2010-02-15

0,2 timma även sänt
mailfrågor
1 timma

2010-02-15

0,05 timma

2010-03-16

Ej svar även sänt mail

2010-03-15/2010-03-16

Ej svar även sänt mail

2010-03-15/2010-03-16

1 timma

2010-03-18

1,5 timma

2010-03-23

2010-01-29

2010-03-25

Övrigt

I övrigt har muntliga samtal, mailkorrespondens och telefonsamtal med bl.a. Tony Pehrsson
och Joachim Samuelsson ägt rum.
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