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Abstract 

Responsibility accounting is a model that appeared in the private sector in the 

1960s. Today, it is expected that the model be used in the public sector. In the public 

sector, responsibility accounting is structured within the framework of the overall budget. 

The problem of the study is build up around the oppositional concepts of possibilities and 

constraints in regards with the practices of the responsibility accounting. Does 

responsibility accounting give opportunities to the leaders of the units to improve the 

organizational goals or on the contrary practices of responsibility accounting put 

limitations to the organizational actions to reach their own goals? 

The theoretical part of our study includes previous research into the concepts of 

responsibility accounting and budgeting. Responsibility accounting is a management tool 

that is used to allocate financial responsibility. By assigning the financial responsibility to 

the various units and creations of centers in relationships with income, cost, and profit it 

is assumed that management of large operations will be simplified.  

The empirical field of the study is Borås Stad. The collected data reveals in which way 

the responsibility accounting was practiced, how it is perceived by respondents, how the 

practice of which differs at the different levels. In addition to the interviews 

municipalities’ documents such as budget, annual reports, and policy documents were 

studied.  

The study shows that Borås Stad distributes financial responsible by using the unit’s 

budget to allocate the resources as well as to measure the actual use of resources and 

compare it with the budget objective. This means that the municipality uses a certain type 

of responsible accounting. Both opportunities and constraints could be observed in 

regards with responsibility accounting. Opportunities in the form of freedom of actions 

and limitations as to the financial goals are higher priority. 
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Sammanfattning 

Ansvarsredovisning är en modell som började figurera i den privata sektorn på 1960-

talet. Idag är begreppet välkänt och välanvänt inom de flesta stora företag, och 

ansvarsredovisning har börjat användas även i offentliga verksamheter. Den ekonomiska 

utgångspunkten i offentlig sektor ligger i budgetprocessen. Genom budget börjar man 

plantera ansvar i organisationen. 

Budget och budgetering känner alla till som varit i kontakt med ekonomin inom 

organisationer, både privata och offentliga. På grund av den särställning budget och 

budgetering har inom offentlig verksamhet sammankopplas detta med ansvarsredovisning 

för att se hur handlingarna inom organisationen, utifrån budget, kan påverka de 

möjligheter och begränsningar som kan ges. Vi vill med denna studie undersöka om 

ansvarsredovisning används i Borås Stad, på vilket sätt, och hur detta i sådana fall 

påverkar organisationen. Ger ansvarsredovisning möjligheter eller begränsningar? 

Den teoretiska delen av vår undersökning innehåller tidigare forskning kring begreppen 

ansvarsredovisning, budgetering och ekonomistyrning. Ansvarsredovisning är ett 

styrverktyg som används för att fördela ekonomiskt ansvar. Genom att tilldela 

organisationens olika enheter ekonomiskt ansvar, såsom intäkts-, kostnads-, resultat- och 

investeringsansvar, förenklas styrningen av stora verksamheter. Budgetering inom 

offentlig verksamhet är en central del av fördelning av resurser. Det är budgeten, 

kommunbidraget, som ses som intäkt. 

Studiens empiriska undersökning utgår från Borås Stad, där det examineras huruvida 

ansvarsredovisning existerar och hur det upplevs, hur olika delar av organisationen ser på 

budget och budgetprocessen, och hur ekonomiskt ansvar upplevs på olika nivåer. För att 

verifiera dessa intervjuer ytterligare genom att öka reliabiliteten används därför verktyget 

dokumentanalys. Budget, årsredovisning och styrdokument ligger till grund för denna 

analys. 

Genom analys och diskussion visar studien att Borås Stad fördelar ekonomiskt ansvar 

med hjälp av budget genom att fördela resurser och verksamhetsmål. I kommunen 

används ansvarsredovisning till viss del i enlighet med vad forskningen säger. Det 

uppstår både möjligheter och begränsningar genom Borås Stads tillämpning av 

ansvarsredovisning. Möjligheter i form av handlingsfrihet och begränsningar i form av att 

de finansiella målen är högre prioriterade än verksamhetsmålen.  
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1 Inledning 
Detta kapitel är en utgångspunkt för resten av studien. Kapitlet inleds med en 

bakgrundsbeskrivning där det redogörs för begreppen ansvarsredovisning, budgetering 

och kommunal verksamhet. Därefter följer problemdiskussionen som belyser de problem 

som kan finnas med användandet av ansvarsredovisning i offentlig verksamhet. Sedan 

redogörs för den modell som studien utformas efter, följt av forskningsfrågorna. 

Avslutningsvis presenteras studiens syfte och avgränsning. 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

1.1.1 Ansvarsredovisning 

Ansvarsredovisning nämndes för första gången på 1930-talet av Schell (1930), men det 

var först under 70-talet som ansvarsredovisning blev en viktig del av ekonomistyrningen. 

Grundaren till begreppet ansvarsredovisning som vi känner det idag är Robert Anthony 

(Anthony and Govindarajan, 2007). Under 1970-talet genomfördes mycket forskning 

kring ämnet ansvarsredovisning av bland annat Rayburn (1977) och McNally (1980). 

Idag är ansvarsredovisning en viktig del av ekonomistyrningen och det är för många 

organisationer en självklarhet att dela organisationen i olika ekonomiska ansvarsområden 

(Drury, 2008). Av den anledningen förekommer det inte lika mycket forskning idag som 

det gjorde för 30 år sedan när ämnet var nytt. Enligt McNally (1980) använder sig 

organisationer av ansvarsredovisning för att uppnå en effektiv kontroll av verksamheten 

genom olika ansvarscenter. Ansvarsredovisning kan också användas för att säkerställa 

effektiviteten i en organisation (McNally, 1980).  

Ansvarsredovisning är enligt Anthony och Govindarajan (2007) ett verktyg som används 

för att styra en stor organisation som gör att mindre delar av organisationen blir mer 

styrbara. Varje del av organisationen tilldelas ett eget ekonomiskt ansvar. Det finns fyra 

olika grundformer av ekonomiskt ansvar inom ansvarsredovisning, och dessa är: 

intäktsansvar, kostnadsansvar, resultatansvar och investeringsansvar. En enhet som har 

intäktsansvar kallas för intäktsenhet. Chefen för en sådan enhet har fullständigt ansvar för 

enhetens intäkter. För att chefen ska kunna ta ekonomiskt ansvar för en enhet måste den 

kunna påverka det som denna har ekonomiskt ansvar för. Exempelvis måste en chef för 

en kostnadsenhet ha befogenhet att påverka kontrollerbara kostnader (Anthony and 

Govindarajan, 2007).   

Andersson (2008) menar att de fyra grundformerna av ekonomiskt ansvar byggs upp från 

tre begrepp; kostnad, intäkt och kapital. Kostnader och intäkter mäts i monetära värden 

av inflöden och utflöden. Ett ekonomiskt ansvar kan exempelvis gälla en hel 

organisation, avdelning, produktgrupp, marknad eller kundgrupp. Ofta ställer ledningen 

för en organisation upp icke-finansiella mål för olika delar av organisationen. De 

finansiella målen är normalt överordnade de icke-finansiella målen av den anledningen 

att det är dessa som är kopplade till organisationens överlevnad. Budgeten är alltså 

överordnad övriga mål, och anses forma ansvarsredovisningen (Andersson, 2008). 

Anthony och Govindarajan (2007) säger att i en intäktsenhet är utflödet mätt i monetära 

termer, men inga formella försök till att relatera inflöde (kostnader) till utflöde (intäkter) 
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görs. Lönsamhet är ett viktigt mått på effektivitet i en organisation. Resultatet är 

skillnaden mellan utflöde och inflöde, alltså skillnaden mellan intäkter och kostnader. I 

en investeringsenhet mäts relationen mellan lönsamhet och investering. Kostnadsenhet är 

en ansvarsenhet vars inflödes mäts i monetära termer, medan utflödes inte gör det. För att 

en organisation ska nå upp till sina mål, exempelvis budgeterat ekonomiskt mål, måste 

varje enhet i sin tur uppnå sina mål (Anthony and Govindarajan, 2007). 

En undersökning gjord av Lapsley (1994) visar att resultatenheter är att föredra om varor 

eller tjänster som ska produceras varierar med den information som innehas av chefen 

inom centret. Tvärtom visar sig kostnadscenter vara att föredra om enhetens utflöde är 

exogent (Lapsley, 1994). Enligt Anthony och Govindarajan (2007) går alltfler 

kostnadsenheter mot att få ett resultatansvar istället. Detta eftersom det innebär både ett 

kostnads- och intäktsansvar.   

Fördelarna med ansvarsredovisning är att det möjliggör styrning av stora organisationer 

som annars varit svåra att effektivisera. Det blir enklare att delegera ansvar och att se vem 

som gör vad (Madden and Thor, 1976). Trots att ansvarsredovisning är ett självklart 

verktyg i många organisationer finns det kritik riktat mot det. Som exempel ifrågasätts att 

det finns både kontrollerbara och icke-kontrollerbara poster som sedan vägs in i 

utvärderingen av en enhetschef (Baiman and Noel, 1985).  

Lapsleys (1994) undersökning visar att ansvarsredovisning var mycket framgångsrikt 

inom den privata sektorn. När den sedan adopterades till den offentliga sektorn visade det 

sig att den var särskilt lämplig för offentlig sektor. Författaren ser också att synen på 

ansvarsredovisning i framtiden kan komma att förändras. Som exempel går många 

enheter mot resultatansvar istället för kostnadsansvar (Lapsley, 1994). 

1.1.2 Budgetering och ansvar 

Budget har enligt Pashang (2003) en stor betydelse för ansvarsredovisning. Genom 

budget planteras ansvar i organisationen. Budget är ett sätt som bygger de olika enheterna 

i en organisation samman. Summering av de olika enheterna motsvarar budgeten 

(Pashang, 2003). 

När en organisation ska fastställa en budget ställs denna inför ett antal frågor. En fråga är 

enligt Olve och Samuelsson (2008) att bestämma om budgeten ska göras i enlighet med 

en så kallad uppbyggnadsmetod eller en nedbrytningsmetod. De båda något extrema 

metoderna går ut på att antingen bygger organisationen upp sin budget från lägsta nivån, 

för att sedan tillämpas i organisationen. Enligt nedbrytningsmetoden börjar budgetarbetet 

högst upp i organisationen, hos exempelvis VD och/eller styrelse, som i sin tur bryter ned 

dessa mål till sina närmsta enheter, som i sin tur bryter ned dessa till sina enheter, tills 

budgeten är nere på lägsta nivå. Då det finns ekonomiska mål för hela företaget vänder 

processen och följer mönstret av uppbyggnadsmetoden (Olve and Samuelson, 2008). 

Budgetering är processen som leder fram till budgetdokumentet. Budgeteringen i en 

kommun går enligt Brorström och Solli (1990) igenom flera olika stadier. Det första är att 

kommunfullmäktige ger anvisningar om vilka ekonomiska ramar som varje nämnd har att 
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röra sig inom. Därefter får förvaltningarna genomföra budgetarbetet som leder fram till 

ett förslag som skall godkännas av kommunfullmäktige. Till sin hjälp bör förvaltningen 

under processen ha tidigare års bokslut och årsredovisning, budgetuppföljning från 

innevarande år, information om förändringar i verksamheten och prognosen om 

löneutveckling, prisförändringar med mera (Brorström and Solli, 1990). 

Genom att koppla budget med årsredovisning skapas olika ansvarsenheter. 

Ansvarsredovisning är redovisningen i relation till enheterna. Ansvarsredovisning är ett 

medel med vilket enheternas ansvarstagande kan mätas och kommuniceras. I en kommun 

är budgeten det som kan ses som intäkt. Det är budgeten som sätter gränserna för vad 

som kan spenderas. Till skillnad från privata företag har kommuner bara budgeten att gå 

efter, eftersom deras intäkter inte genereras på samma sätt som i privat verksamhet 

(Pashang, 2003). 

1.1.3 Kommunal verksamhet 

Dagens utveckling har enligt Olson et al. (1998) gjort att den offentliga sektorn allt mer 

privatiseras. Ett stort steg är de kommunala bolagen som verkar självständigt men ägs av 

kommunen. Kommunerna blir mer och mer lika den privata sektorn. Gränsen mellan 

offentlig sektor och privat sektor suddas ut. Detta gör att styrmedel och andra tekniker 

som används inom den privata sektorn blir mer accepterat i offentlig sektor (Olson et al., 

1998).  

Tillämpning av ansvarsredovisning är enligt Olson et al. (1998) en av de förändringar 

som skett för cirka 20 år sedan. Under 40-talet genomgick Sveriges kommuner en 

utvecklingsfas, Sveriges välfärd skapades. Under denna tid tillämpades endast budget 

som modell och det fanns ingen koppling mellan redovisning och budget i kommuner. 

Budgeten formades efter endast demografi utan hänsyn till tidigare redovisning. På 80-

talet påbörjades en minskning av den offentliga sektorn, på grund av att medborgarna 

ville betala allt mindre i skatt. Som en följd av detta implementerades en koppling mellan 

budget och redovisning, på årsbasis, precis som i privat sektor. Det var på detta vis som 

ansvarsredovisningen skapades inom den offentliga sektorn i Sverige (Olson et al., 1998). 

I Sverige har vi 290 kommuner som har till uppgift att ge kommunens invånare service 

med till exempel barnomsorg, äldreomsorg, skola, renhållning och så vidare. Vilka 

kommunens obligatoriska uppgifter är regleras i kommunallagen. Kommunen styrs av 

kommunfullmäktige som är folkvalda genom kommunvalet som genomförs i samband 

med regeringsvalet vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar besluten och utser en 

kommunstyrelse som leder verksamheten efter dessa beslut. Kommunfullmäktige utser 

även olika nämnder som har olika ansvar i kommunen, till exempel utbildningsnämnden 

och socialnämnden. Dessa nämnder kan vara indelade i geografiska områden eller efter 

arbetsområde. De har ansvaret för att verkställa kommunfullmäktiges beslut
1
. 

Skillnaderna mellan kommunala verksamheter och privata verksamheter är enligt 

Brorström och Solli (1999) stora. Målen skiljer sig från att i de flesta företag vara vinst, 

                                                 
1
 http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3038 2012-01-20 

http://www.regeringen.se/sb/d/505/a/3038
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till att i kommunala verksamheter vara att leverera så mycket som möjligt för de intäkter 

som kommunen får. Detta gör att det även finns skillnader inom redovisning och varför 

det exempelvis görs en årsredovisning i privata företag och kommuner. I den kommunala 

redovisningslagen står det att syftet med en kommunal årsredovisning är att ge 

information till kommunfullmäktige och kommunens invånare (Brorström and 

Bengtsson, 1999).  

1.1.4 Borås Stad 

I Borås Stad finns tre stadsdelsnämnder, Norr, Väster och Öster, dessa ansvarar för 

grundskola, barn- och äldreomsorg, fritid och kultur i respektive stadsdel. Övriga 

verksamheter i kommunen finns under centrala nämnder, exempelvis stadsbyggnad, 

teknisk service, kultur med flera. Totalt finns det 15 stycken olika nämnder. Vissa 

verksamheter bedrivs genom kommunala bolag som till exempel, energiförsörjning, 

vatten och avlopp
2
. 

Kommunens budget visar den ekonomiska planen, planerade intäkter och utgifter och 

även hur den finansiella ställningen ändras under året. Budgeteringen fördelar resurserna 

inom organisationen och ska vara utformad efter verksamhetsmålen. Den ska också 

möjliggöra för uppföljning av verksamheten och dess mål. Efter tillägget i 

kommunallagen 2006 om god ekonomisk hushållning blir budgeten allt viktigare. 

Budgeten kopplas till operativa mål, utvärdering och effektivitet. Budgeten ska läggas till 

grund för kommunens styrning och en effektivare organisation (Budget 2010, 2009). 

1.2 Problemdiskussion 

Sverige är ett av de ledande välfärdssamhällena i världen. Det är de offentliga 

verksamheterna som har det ekonomiska ansvaret att implementera välfärden. (Olson et 

al., 1998). 

I en kommun finns det ett antal olika nämnder (Brorström and Solli, 1990). Dessa har 

olika ansvarsområden och är med andra ord också olika ansvarsenheter, som exempel 

kostnadsenhet och intäktsenhet. En nämnd kan ha mer än ett ekonomiskt ansvar, till 

exempel intäktsansvar och kostnadsansvar, och en nämnd kan vara indelad i flera olika 

ansvarsenheter. Ansvarsredovisning används för att kunna samordna och styra 

organisationsenheterna, men även för att kunna vägleda och kontrollera enheternas 

handlingar (Anthony and Govindarajan, 2007). Vi vill fokusera på effekten av 

ansvarsredovisning på enheternas handlingar. Med andra ord vill vi examinera hur 

ansvarsredovisning som kunskapskälla begränsar och rekonstruerar enheternas 

handlingar. 

Enligt Molander (1996) är det handlingarna som står i centrum. Varför en människa gör 

något, och vad hon gör kan beskrivas på många olika sätt och av många olika faktorer. 

Avsiktliga handlingar är en typ av handling, och kanske den handling som vi oftast vill 

tänka oss att vi gör. Men det finns också många andra typer av handlingar, som 

                                                 
2
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/kommunensorganisation/kommunensorganis

ation.4.7243a9a4125d5ad4db1800026169.html 2012-01-23 

http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/kommunensorganisation/kommunensorganisation.4.7243a9a4125d5ad4db1800026169.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/kommunensorganisation/kommunensorganisation.4.7243a9a4125d5ad4db1800026169.html
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exempelvis etiska handlingar; att vi gör någonting för att vi borde. Molander (1996) säger 

också att handlingar kan vara organisatoriska, men också mänskliga. Det är här vi utgår 

ifrån att de organisatoriska handlingarna sker via ansvarsredovisning, och det är de 

mänskliga handlingarna som ger möjligheter eller sätter begränsningar. 

Vi tror att det är handlingarna som utformar verksamheten eller organisationen, och om 

denna sedan ska utvecklas mot möjligheter eller begränsas. Det är i första hand de 

handlingar som sker via ansvarsredovisningen och budgeteringen som kommer att ligga 

till grund för vår studie.  

Enligt Brorström och Solli (1990) har verksamheter i den offentliga sektorn ett annat 

ansvar än ett vinstdrivande företag. Om en kommun överskrider sin budget har de inte 

samma möjligheter som ett företag att stoppa eller minska på utgifterna. Ett företag som 

har en produkt som ger dåligt resultat kan välja att sluta producera denna, till skillnad 

från en kommun som har ett ansvar gentemot kommunens medborgare. Enligt 

kommunallagen har Sveriges kommuner skyldighet att tillhandahålla kommunens 

medborgare med till exempel barnomsorg, äldreomsorg, skola, renhållning och så vidare. 

Detta ansvar finns även om kommunen överskrider budget (Brorström and Solli, 1990).  

Enligt Wildavsky (1979) finns det en hel del mer eller mindre okontrollerbara poster i en 

offentlig budget. Som exempel kan det vara svårt att förutse hur många nyinflyttade som 

kommer till kommunen under ett år. Även om en nämnd ses som en kostnadsenhet och 

har ett kostnadsansvar kan de inte helt påverka de faktorer som förändrar deras 

budgeterade kostnader (Wildavsky, 1979). 

Följande modell beskriver de problem som enheterna i en kommun ska handskas med. 

 

Figur 1 Studiens grundmodell (Egen bild) 

Enligt Wildavsky (1979) kan budgetdokumentet i en organisation ses som en rad mål 

med en viss prislapp på sig. Budgeten blir en mekanism för att göra val mellan olika 

utgifter, på grund av att medlen oftast är begränsade (Wildavsky, 1979). Vi ser 

budgeteringen som ett sätt att sträva efter möjligheter, en möjlighet är kan exempelvis 

vara att budgetera ett större ekonomiskt utrymme till en specifik verksamhet som behöver 

utvecklas. Samtidigt är det också budgeten som sätter begränsningarna för verksamheten 

i form av vilka medel som beviljas. Det är just denna typ av handlingar som inom 

organisationen leder till möjligheter eller begränsningar.  
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Plant och Douglas (2006) menar att inom den privata sektorn kan resultatet i form av 

ekonomiskt vinst mätas, men inom den offentliga sektorn är det svårt att mäta resultatet. 

En kommuns resultat kan inte alltid relateras till ekonomiska mått. Kvaliteten i en 

kommun beror på hur bra de använder resurserna för att uppfylla medborgarnas behov. 

Problemet är att offentlig sektor måste balansera möjligheter och begränsningar i 

samband med budgeten. Kostnader måste begränsas samtidigt måste resurserna användas 

för att utveckla enheterna. Det är en paradox, för en högre kvalitet kräver ofta mer 

resurser. Man kan säga att möjligheter är motsatsen till kostnadsreducering, det vill säga 

att det är svårt att sträva efter möjligheter att utveckla verksamheten samtidigt som denna 

försöker kostnadsreducera (Plant and Douglas, 2006).  

En aspekt av ansvarsredovisning är enligt Hong (1991) att ledarskapet i en organisation 

utgår ifrån resultatenheter eller ekonomiskt resultat, det vill säga att kostnader och 

intäkter betonas. Denna syn på organisationen gör att denna jobbar utefter begränsningar 

på det operativa planet. Om det i en organisation fokuseras endast på budget finns det en 

risk att icke-ekonomiska aspekter undervärderas. För att påverka utvecklingen måste 

ansvaret flyttas från fokusering på budgetbegränsningar till fokusering på 

verksamhetsmålen. I en offentlig verksamhet är det särskilt viktigt att man arbetar för att 

få så stor nytta som möjligt av resurserna, och inte efter ett högt ekonomiskt resultat 

(Hong, 1991). 

De flesta forskare inriktar sig på att se begränsningarna med ansvarsredovisning, som 

exempelvis Henry De (1969), Rowe et.al (2008) och McNally (1980), istället för att se 

möjligheterna. Därför vill vi undersöka vilka möjligheter som kan ges av att en 

organisation arbetar med ansvarsredovisning. Vi vill också undersöka hur offentliga 

organisationer kan handla för att skapa så mycket möjligheter som möjligt utefter de 

begränsningar som finns. 

Det är budgetdokumentet som sätter de ekonomiska begränsningarna i en kommun. 

Budgetdokumentet är utgångspunkten för den handlingsfrihet som tilldelats cheferna för 

varje enhet. Det är varje enhetschefs ansvar att använda budgeten för att på bästa sätt 

handla mot de verksamhetsmål som finns uppsatta. I Borås Tidning den 11 mars kan vi 

läsa om hur rektorerna i Borås Stad flyr från skolan. De anonymt intervjuade rektorerna 

menar att allt mer tid ägnas åt ekonomi istället för på verksamheten (Hedenryd and 

Bengtsson, 2012).  

Det är så tuffa åtgärder som ska genomföras att det förtar lusten att 

försöka utveckla skolan. Detta att höja måluppfyllelsen kommer i 

skymundan (Hedenryd and Bengtsson, 2012). 

Enligt artikeln anser rektorerna att det inom skolan i Borås Stad endast handlar om 

ekonomiska besparingar, korta perspektiv, och att det ibland handlar om att förvalta och 

inte utveckla verksamheten (Hedenryd and Bengtsson, 2012). 

Vi upplever att det inom offentlig verksamhet finns ett problem att kombinera 

möjligheter med de begränsningar som finns. Möjligheter måste upptäckas för att 

verksamheten ska utvecklas mot en högre måluppfyllelse. Samtidigt finns det 
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ekonomiska förutsättningar som begränsar kommunens möjligheter att utvecklas. Att 

styra en organisation via olika ansvarsenheter, kan vara ett sätt att kontrollera om 

organisationen styrs mot möjligheter eller begränsningar via de handlingar som 

genomförs av enhetsansvariga. Studiens fokus ligger på handlingar i termer av 

möjligheter och begränsningar. Studien undersöker således hur en organisations olika 

handlingar leder organisationen mot möjligheter eller begränsningar.  

1.3 Forskningsfrågor  

Problemdiskussionen leder fram till följande forskningsfrågor: 

 Hur används budgetering för att fördela ekonomiskt ansvar? 

 Hur använder kommunen ansvarsredovisning? 

 På vilket sätt leder kommunens tillämpning av ansvarsredovisning till möjligheter 

eller begränsningar? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att se hur kommuner använder ansvarsredovisning i samband med 

budget, och om dessa handlingar leder till möjligheter eller begränsningar. Med studien 

bidrar vi med kunskaper om hur ansvarsredovisning, via budget, kan ge möjligheter eller 

sätta begränsningar för en offentlig verksamhet. 

1.5 Avgränsning 

Vi har koncentrerat vår studie till att endast behandla Borås Stad. Empirin avgränsas till 

de handlingar som görs i Borås Stad. Vi kommer att beskriva budgetens begränsande roll 

och möjligheter. Vi vill veta hur handlingarna påverkas av ansvarsredovisning och 

budget. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs och motiveras studiens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av studiens vetenskapliga ansats och forskningsdesign. Därefter följer metod 

för insamlandet av data, genomförandet av intervjuer och analysens tillvägagångssätt. 

Slutligen beskrivs studiens trovärdighet och tillförlitlighet samt vilka åtgärder som gjorts 

för att höja studiens kvalitet. 

2.1 Studiens vetenskapliga ansats 

För att uppnå syftet med vår studie har vi utgått från teorier och tidigare forskning kring 

ansvarsredovisning och budgetering och kan då anses genomföra en deduktiv 

undersökning. Dock har vi en induktiv aspekt i och med att vi genom empirisk data 

analyserar vilka begränsningar och möjligheter som skapas genom användandet av 

ansvarsredovisning.  

Enligt Bryman och Bell (2011) kan en studie ha vetenskaplig ansats i empiri eller teori. I 

teori genom en deduktiv studie, som enligt Bryman och Bell (2011) är det som är mest 

förekommande. En deduktiv studie utgår från tidigare forskning och teorier inom 

området. Därefter utformas hypoteser som sedan testas genom empiriska data. Beroende 

på vad som framkommer i empirin accepteras eller förkastas hypoteserna. I slutet att 

studien kan teorin komma att omarbetas. En induktiv studie utgår istället från empirisk 

data och genom denna skapas en teori. Bryman och Bell (2011) menar att dessa två 

renodlade ansatser är något extrema former och oftast genomförs en studie med blandad 

ansats. Exempelvis en deduktiv studie med induktiva inslag. 

För att lyckas med sin forskning krävs ett klart syfte och att studien angriper ämnet 

utifrån detta. En studie som syftar till att förklara och beskriva skeenden eller företeelser 

med låg kontrollbarhet över situationen beskrivs av Merriam (1994) som en studie med 

deskriptiv strategi. Vår studie syftar till att förklara hur kommuner använder sig av 

ansvarsredovisning och vilka möjligheter och begränsningar detta ger. Strategin i vår 

studie är således av deskriptiv art.  

För att vi ska få svar på forskningsfrågorna i vår studie har vi genomfört en kvalitativ 

studie. En kvalitativ studie lämpar sig enligt Bryman och Bell (2011) för undersökningar 

där förhållandet mellan teori och empiri är tolkande. Vår studie utgår från tolkningar och 

bedömningar utifrån teori och empiri.  

2.2 Studiens forskningsdesign 

Studien som vi har genomfört är en fallstudie av tvärsnittskaraktär. Som Denscombe 

(2000) påpekar karaktäriseras fallstudier av djup snarare än bredd och relationer och 

processer snarare än resultat och slutprodukter vilket även är fallet i vår studie. Att mer 

än en undersökningsmetod används är också det ett kännetecken för fallstudie. 

Denscombe (2000) menar att användning av fler än en undersökningsmetod är en av 

styrkorna för fallstudie som forskningsdesign. Genom att vi har utfört en tvärsnittsstudie 
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visar studiens resultat hur situationen är under undersökningsperioden och inte hur det 

tidigare har varit eller vad som kommer att ske i framtiden.  

En fallstudie är enligt Bryman (2011) en undersökning som ger en detaljerad och intensiv 

analys av ett fall. Ett fall kan vara, som i vårt fall, en enda organisation. Fallstudie som 

forskningsdesign är enligt Yin och Nilsson (2007) att föredra när forskningsfrågorna 

handlar om hur och varför.  

I inledningsfasen av studien upprättade vi en tidsplan. Den har följts under studiens gång. 

Detta har gjort att vi har haft tid till varje moment av studien och att ingenting har 

förbisetts. 

Majoriteten av den forskning som finns inom området ansvarsredovisning behandlar hur 

ansvarsredovisning ska användas eller vilka begränsningar och nackdelar som kan 

uppstå. I denna studie behandlas även vilka möjligheter som ansvarsredovisning kan ge. 

Vi studerar en empirisk lucka i forskningen och bidrar med empirisk kunskap inom det 

område vi studerar. Vårt bidrag med studien är de slutsatser som vi kommit fram till 

angående vilka möjligheter och begränsningar ansvarsredovisning och budgetering i 

Borås Stad ger. 

2.3 Metod för datainsamling 

Studiens metod för datainsamling är intervjuer kombinerad med dokumentanalys. Det är, 

enligt Bryman (2011), ofta oundvikligt att inom kvalitativ forskning kombinera två eller 

fler metoder. I en studie där det används fler än en metod erhålls flera typer av data om 

samma ämne. Den första, och självklara, fördelen med detta är att det ger fler data, och 

ökar på så vis sannolikt kvaliteten i undersökningen (Denscombe, 2000). Olika typer av 

data om samma ämne gör det möjligt för forskaren att se saken ur olika perspektiv. Det 

ger en ökad förståelse för ämnet på ett bredare och fullständigare sätt än vad som varit 

möjligt om bara en metod använts (Denscombe, 2000). Vid blandade metoder kan de 

olika svar som erhålls antingen förstärka eller förkasta svaren. De intervjuer vi genomför 

kommer att kunna bekräftas av de dokument vi analyserar, eller tvärtom ifrågasätta de 

svar vi erhållit (Denscombe, 2000).  

Innan forskningsprocessen startade tog vi kontakt med budgetchefen i Borås Stad för att 

säkerställa att tillfällen till intervjuer kunde ges. Då vi fick ett positivt svar startade vi 

med vårt forskningsprojekt. När vi började närma oss en kärna på vårt problem i vår 

teoretiska referensram tog vi återigen kontakt med Roger Cardell, budgetchefen i Borås 

Stad. Vi bokade in en intervju med honom, som vi sedan avsåg skulle följas av intervjuer 

med ytterligare tre personer i organisationen. Vi kontaktade också kulturnämndens chef 

Eva-Lotta Franzén och fick tid för en intervju vilket ledde till att vi även kontaktade 

Curry Heiman. Curry Heiman är chef för de kulturhistoriska museerna vilket ingår som 

en enhet under kulturnämnden, och därmed under Eva-Lotta Franzén. Detta gjordes för 

att kunna säkerställa att ansvarsredovisning ses på samma sätt på olika nivåer inom 

samma nämnd. Därefter kontaktade vi Bo Drysén, Stadsdelschef Norr, för att få 

ytterligare perspektiv inom området. Vi valde att intervju just Drysén på grund av hans 

verksamhetsområde som spänner sig över både skola, förskola och äldreomsorg som kan 
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ses som mer klassiska problemområden inom en kommun. Vi har intervjuat personer med 

olika befattningar och ansvar inom Borås Stad för att få högre tillförlitlighet. Antalet 

intervjuer begränsades till fyra. Vi märkte under de sista intervjuerna att informationen vi 

fick återupprepades. Detta tyder på en hög tillförlitlighet då samtliga personer och 

dokument i stort ger likartad information. 

Vi upplevde samtliga respondenter och övriga kontakter inom Borås Stad som mycket 

tillmötesgående. Ett av de svåraste stegen inom forskning är enligt Bryman och Bell 

(2011) att få tillgång till den miljö som ska studeras. Vi har upplevt att vi fått mycket god 

access inom organisationen, de respondenter vi efterfrågat har tackat ja, och de har 

dessutom delgett oss interna dokument, som exempelvis styrdokument, som vi sedan 

kunnat använda vidare i forskningen. Alla frågor vi ställt har vi fått svar på. 

Vi har under alla intervjuer båda antecknat och spelat in efter medgivande från 

respondenterna. Därefter har vi sammanställt datan genom att transkribera och läsa 

varandras anteckningar. Detta för att säkerställa att båda författarna har uppfattat 

intervjun på samma sätt. Intervjuerna är av semistrukturerad form vilket betyder att 

frågorna är utformade i förväg. Dock har respondenterna fått möjlighet att tala fritt. 

Fördelen med detta är enligt Bryman och Bell (2011) att intervjun uppnår en hög 

flexibilitet i såväl frågor som svar. Intentionen innan intervjuerna var att få till en 

samtalskänsla, något vi tycker att vi lyckats med. Detta på grund av att vi innan 

intervjuerna noga diskuterat igenom vad vi önskar få ut av mötet, och sedan skrivit ner ett 

antal frågor som använts som utgångspunkt. I vissa fall har inte alla frågor på pappret 

behövt ställas, och i alla fall har ytterligare frågor uppkommit. Efter varje intervju har vi 

känt oss nöjda med den information vi fått och vi har fått svar på det vi velat. 

Respondenterna har i förväg inte fått ta del av de frågor vi ställt, och de har inte heller 

efterfrågat detta. Anledningen till att vi inte velat skicka frågorna i förväg är på grund av 

att vi inte vill ha inövade svar från respondenterna utan, återigen, ett samtal. 

Den dokumentanalys vi genomfört bygger på Merriams (1994) tre steg för en 

innehållsanalys. Första steget är att hitta dokument som innehåller relevant information. I 

detta fall har vi använt oss av Borås Stads budget för 2010, årsredovisningen för 2010 

och ett internt dokument från Borås Stad som heter Styr- och ledningssystem. Dessa 

dokument är relevanta för vår studie genom att de alla innehåller information om vårt 

forskningsområde.  

I nästa steg tas det, enligt Merriam (1994), hänsyn till dokumentens äkthet. I detta 

avseende kan sägas att budget och årsredovisning är officiella dokument som även 

granskats av oberoende revisorer. Dock har vi haft i åtanke att dessa dokument till viss 

del används i marknadsföringssyfte och kan därför visa en något riktad bild av 

organisationen. Just därför har vi använt dokumentanalysen som ett komplement till 

övriga källor. Angående styrdokumentet anser vi att det har hög tillförlitlighet eftersom 

det är ett internt dokument som används av de som arbetar i organisationen. Det är också 

ett dokument som talar om hur organisationen ska styras, och inte hur den verkligen styrs.  

I steg tre ska materialet enligt Merriam (1994) kategoriseras och analyseras. I detta steg 

har vi i varje dokument delat upp texten i fyra olika kategorier; budget, politik, ansvar 
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och ekonomistyrning. All text i dokumenten har inte hamnat inom någon kategori, och 

inte heller återfinns alla kategorier i varje dokument. Enligt Merriam (1994) ska all, för 

forskningsområdet, relevant information tas i beaktande vid analysen, och även 

information som motsäger eller utmanar tidigare information. Detta är något som vi tänkt 

på under hela forskningsprocessen. 

2.4 Reliabilitet och validitet  

Bryman och Bell (2011) säger att reliabilitet behandlar huruvida studien kan replikeras. 

Eftersom studien genomförs i en social miljö är det omöjligt att frysa dessa 

förutsättningar. Den forskaren som ska replikera studien bör anta en liknande social roll 

som den ursprungliga forskaren befann sig i (Bryman and Bell, 2011). För att stärka 

reliabiliteten har vi därför beskrivit vårt tillvägagångssätt, hur vi har gjort urvalet av 

respondenter och de sociala förutsättningarna vid insamlandet av empirin. Studiens 

externa reliabilitet kan därför anses vara hög och därmed överförbar till andra liknande 

sammanhang.  

Enligt Merriam och Nilsson (1994) handlar mätning i en kvalitativ studie om tolkning. 

Det finns inga sanna resultat av verkligheten utan endast tolkningar. För att stärka den 

inre validiteten har vi använt oss av två olika metoder för insamling av data. Vi anser att 

denna studie mäter det som är avsett att mätas. Den inre validiteten, trovärdigheten, har 

även stärkts genom att studien har genomförts av fler än en person som har säkerställt 

och varit eniga om studiens resultat och objektivitet (Bryman and Bell, 2011). Enligt Yin 

och Nilsson (2007) ska tolkning av resultatet inte styras av egna förutfattade meningar. 

Detta är något som vi varit medvetna om genom hela processen. 

Kritik har riktats mot fallstudien som forskningsdesign när det gäller att kunna 

generalisera resultatet. Denna kritik burkar riktas mot att ett enda fall är en skör grund för 

att kunna generalisera ett resultat. Yin och Nilsson (2007) bemöter denna kritik genom att 

påpeka skillnaden mellan surveystudier och fallstudier. En surveystudie syftar till att 

generalisera ett resultat genom statistik medan en fallstudie kan generaliseras genom 

analytiska generaliseringar. Yin och Nilsson (2007) menat att fallstudier kan 

generaliseras som teoretiska hypoteser men inte på populationer. Enligt Merriam och 

Nilsson (1994) innebär extern validitet på en studie att resultatet kan appliceras på andra 

situationer än den undersökta. För att stärka den externa validiteten, har vi i likhet med 

vad Merriam och Nilsson (1994) säger, beskrivit organisationen väl och även 

organisationens kontext. Beskrivningen är detaljerad och beskriver allt som en läsare 

behöver för att kunna ta del av resultatet. Genom att ta hänsyn till detta underlättar vi för 

andra forskare och läsare att se om resultatet kan appliceras på den organisationen som de 

undersöker.  

2.5 Källkritik  

Den teoretiska tyngdpunkten i vår studie bygger på begreppet ansvarsredovisning, som är 

ett av de viktigaste begreppen i vår forskning. För att höja kvaliteten har vi använt 

Anthony och Govindarajan, grundarna av ansvarsredovisning, som huvudkälla. Många av 

dagens forskare hänvisar till Anthony vilket visar på hur viktig denna källa är. Ett annat 
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viktigt begrepp i studien är budget och budgetering. Inom detta område har vi använt oss 

av Wildavsky som huvudkälla. Detta på grund av att han är en framstående forskare inom 

ämnet. Vi har kompletterat detta med facklitteratur om forskning på svenska kommuner, 

vilket knyter informationen till Sverige.  

De viktigaste begreppen som tas upp i studien utvecklas med hjälp av vetenskapliga 

artiklar där vi har använt oss av senare forskning. De artiklar som använts i studien har 

hög tillförlitlighet då de alla varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter med högt 

anseende. 

Under intervjuerna har respondenterna upplevts som objektiva. Trots detta är vi medvetna 

om att det är personer som arbetar inom Borås Stad och är lojala och påverkade av den 

miljö de arbetar i. 
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskrivs budgetering närmare och därefter görs en djupare beskrivning av 

det centrala begreppet ansvarsredovisning. Forskning som visar fördelar och nackdelar 

med användandet av ansvarsredovisning presenteras. Som avslutning görs en 

djupdykning inom ekonomistyrning i offentlig verksamhet. Det är detta kapitel som 

kommer vara utgångspunkten till analysen av denna studie. 

4.1 Budgetering 

4.1.1 Vad är budget och vad används den till? 

Den mesta litteraturen definierar budget som ett dokument som innehåller normativa 

vägledningar som fördelar kostnader för olika ändamål. Enligt Wildavsky (1979) är det 

när en budget upprättas självklart att det finns en tanke mellan det som finns i budgeten 

och det som sker i verkligheten. Om en chef får igenom den budget denne önskar, och 

medlen spenderas enligt så som det var tänkt, kommer budgeten att hållas och följas. 

Budgeten kan beskrivas som de förväntningar organisationen har på sig själv, eller också 

den ambition organisationen har (Wildavsky, 1979). 

Enligt Wildavsky (1979) kan budgetdokumentet ses som en rad mål med en viss prislapp 

på sig. Budgeten blir en mekanism för att göra val mellan olika utgifter, på grund av att 

medlen oftast är begränsade. När varje del av organisationen fått sin budget godkänd kan 

budgeten börja kallas för en plan istället. Det är enligt denna plan organisationen ska 

arbeta den nästkommande perioden, och det är denna plan som är målet som ska uppnås. 

En organisation kan också se på budgeten som en strategi. Med det menar Wildavsky 

(1979) att den totala summan av budgeten fördelas mellan olika enheter som anses 

lämpligast att förvalta dem. På så sätt sätter budgeten strategin för hela organisationen 

(Wildavsky, 1979). 

Wildavsky (1979) säger också att budget kan ses som ett kontrakt. Sedan kan detta 

kontrakt av olika anledningar brytas. Det kan vara stor skillnad mellan intentionerna med 

en budget och det faktiska utfallet. Meningen med en budget är att vissa mål ska 

uppfyllas med en viss del medel, men ibland kan utfallet stämma dåligt överens med 

intentionerna. Om inte målen uppfylls, eller kanske helt andra mål uppfylls, kan 

kontraktet antas brutet. Vem som ansvarar för detta är naturligtvis en fråga att diskutera. 

Kanske har den aktuella enheten inte erhållit det stöd som utlovats. Eller har enheten helt 

enkelt inte klarat av att leverera de mål som de själva satt upp (Wildavsky, 1979). 

Wildavsky (1979) menar att varje budget har sina egna mål, och kan därför inte sägas 

vara en strategi, ett kontrakt eller förväntningar. Det är för varje organisation unikt hur 

denna väljer att hantera sin budget och varför den upprättas. Det viktigaste är att 

organisationen själv är medveten om varför budgeten finns och varför den ska följas 

(Wildavsky, 1979).  

Kommunikation av verksamhetens mål och hur de ska genomföras ökar alltmer i 

betydelse. Budgeten har länge erkänts som det mest effektiva sätt att förmedla detta (Cox 

et al., 1989). I den offentliga sektorn ligger fokus på orörlig budget medans det i den 
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privata sektorn ligger fokus på rörlig budget. Den privata sektorn spenderar mer pengar 

för att tjäna mer pengar medans den offentliga sektorn betonar rationell användning av 

resurser. Dock menar Cox et al. (1989) att många av de redovisnings- och 

budgeteringstekniker som används inom den privata sektorn även kan användas i den 

offentliga sektorn (Cox et al., 1989).  

Brorström et al. (1996) menar att budgeten har en stor betydelse i kommuner och det 

beror inte bara på att det finns regleringar som tvingar fram kommunala budgeteringar. 

Budgeten har också som syfte att ligga till grund för resursfördelning, styrning, 

samordning och kontroll. Det finns en lång tradition av att styra genom att fördela 

resurser och precisera vilka behov som ska tillgodoses. Enligt Brorström et al. (1996) 

finns det i grunden två olika utgångspunkter för budgeteringen i en kommun; 

behovsbudgetering och resursorienterad budgetering.  

 

Figur 2 Behovs- respektive rambudgetering (Brorström 

et al., 1996) 

En behovsbudgetering bygger på att organisationen utgår från vilket behov som finns i 

verksamheten och att resurserna fördelas därefter. Svårigheten med denna modell är att 

det är svårt att avgöra vad som är behov. Ur ett beteendeperspektiv har det enligt 

Brorström et al. (1996) visat sig att människor kan ta till olika strategier för att öka sin 

budget och en av dessa kan vara att överdriva behoven. 

Rambudgetering innebär att utgångspunkten för budgeteringen är de finansiella 

förutsättningarna, och först därefter fördelas resurserna. Rambudgetering är enligt 

Brorström et al. (1996) den vanligaste formen av budgetering i kommuner. Syftet med 

denna typ av budgetering är att förenkla budgetprocessen och att ge positiva 

förutsättningar för ekonomistyrning. En effekt av rambudgetering är att förändringar 

mellan olika år tenderar att bli små och förnyelse av den kommunala verksamheten 

försvåras (Brorström et al. 1996).  

4.1.2 Snedvridningar i kommunal budget 

En undersökning gjord av Alan et al. (1991), genomförd i alla amerikanska städer med 

fler än 100 000 invånare, studerar snedvridningar i budget hos kommuner. 

Undersökningen kontrollerar om snedvridningarna beror på politik, demografi, ekonomi, 
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eller organisation, och om det är en systematisk snedvridning och i sådana fall åt vilket 

håll. Författarna fann bland annat att det var vanligt att överskott underestimerades och 

utgifter överestimerades (Alan et al., 1991). 

Alan (1991) menar att en tanke till varför kommunerna ofta fick mer överskott än 

budgeterat är att det kan anses bra att överträffa den budget som beslutades om. Kanske 

partiet vill bli omvalt till nästa period och anser att det ser bättre ut att överträffa budget, 

än att titta på de faktiska siffrorna. Å andra sidan kan en mer korrekt budget göra att 

mindre skatt behöver hämtas in vilket kan vara till fördel för de politiker som sitter vid 

makten just då (Alan et al., 1991).  

Alans (1991) slutsats var att ju mer konkurrens det var inom kommunen desto större var 

skillnaderna i snedvridningen och felmarginalen i budgeten. Det budgeterades mer 

intäkter för att budgeten skulle se bra ut. När sedan exempelvis omvalet var genomfört, 

sänkte politikerna budgeten och förväntningarna på intäkterna, vilket ledde till att 

kommunen fick ett resultat som var bättre än budget i slutändan, trots en överdriven 

optimistisk budget till att börja med. 

En annan av slutsatserna av Alans (1991) undersökning var att ju mer bidrag kommunen 

fick per capita, desto mindre konservativa var de i sin budgetering. Kommunerna känner 

alltså inget behov av att framställa sig överdrivet positivt inför staten som ger bidrag. Det 

visade sig att mer per capita-skuld leder till mer konservativ budget inom kommunen 

(Alan et al., 1991). Den viktigaste slutsatsen är att snedvridningarna inte är slumpmässiga 

utan korrelerar med specifika egenskaper för de olika kommunerna (Alan et al., 1991). 

Fortsatta frågor som då uppstår är exempelvis om detta är missledande för exempelvis 

medborgare. 

Tvärtemot Alan har Cox (1989) gjort en undersökning av amerikanska och kanadensiska 

kommuner som visar att intäkterna för en kommun är det som är svårast att beräkna, och 

detta på grund av osäkra ekonomiska händelser. Kostnaderna kan beräknas genom att 

titta på föregående år och är relativt lätta att uppskatta. Undersökningen visar också att 

bra utförda finansiella rapporter gör det lättare att uppskatta kostnaderna (Cox et al., 

1989).  

Wildavsky (1979) anser också att budget i allra högsta grad är en politisk faktor, och 

ännu mer inom en kommun:  

”In the most integral sense the budget lies at the heart of the 

political process.” (Wildavsky, 1979) 

4.2 Ansvarsredovisning 

Stora organisationer kan vara svåra att styra och hantera som ett enda stort segment. 

Därför har organisationer, i enlighet med ansvarsredovisning, delats in i fyra olika, mer 

hanterbara delar
3
.
 

Syftet med ansvarsredovisning är central styrning av stora 

organisationer (Anthony and Govindarajan, 2007). I ansvarsredovisning är organisationen 

                                                 
3
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naturligt uppdelad via intäkter, kostnader och utgifter. De olika segment som detta bildar 

är de så kallade intäktsenheter eller kostnadsenheter. Grundtanken med 

ansvarsredovisning är att exempelvis kostnaden är mer intressant när den sätts i 

förhållande till vem som har ansvar för den (Henry De, 1969).  

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är en ansvarsenhet en organisatorisk enhet som 

leds av en chef med ansvar för alla dess aktiviteter. På detta sätt kan det sägas att en 

organisation består av ett antal olika ekonomiska ansvarenheter som i en viss hierarki 

bildar företaget. En avdelning inom ett företag eller en organisation kan vara uppdelad i 

flera ansvarsenheter (Anthony and Govindarajan, 2007).  

Drury (2008) menar att ansvarsredovisning och skapandet av ansvarenheter är 

fundamentalt inom redovisningens styr- och kontrollsystem. För varje ansvarsenhet sätts 

ett mål oftast genom budgeten, sedan jämförs varje ansvarsenhets kostnader, intäkter eller 

resultat med målet för enheten. Genom kontrollen av enheternas mål kan åtgärder sättas 

in vid eventuella avvikelser (Drury, 2008).  

Anthony och Govindarajan (2007) menar att varje ansvarsenhet är som en mindre 

organisation i sig självt. Enheten tilldelas inflöde, som exempelvis personal, och 

använder sedan sina tillgångar för att producera utflöde. Utflöden skiljer sig åt mellan 

privata och offentliga sektorn, och inom den offentliga sektorn är ofta utflöden service. 

Det utflöde som kommer ur en viss ansvarsenhet kan sedan antingen vara ett utflöde för 

organisationen på det sätt att den säljs på marknaden, eller inflöde in i en annan 

ansvarsenhet inom organisationen (Anthony and Govindarajan, 2007).  

Ansvarsredovisningen tenderar att i större utsträckning än tidigare kännetecknas av 

lönsamhetscenter. Utvecklingen går mot att ansvarsenheter som tidigare skulle haft ett 

kostnadsansvar istället blir tilldelade ett lönsamhetsansvar. Detta eftersom det innebär 

både ett kostnadsansvar och ett intäktsansvar (Anthony and Govindarajan, 2007).  

De fyra olika ekonomiska ansvarsenheterna som organisationer delas in i är enligt 

Anthony och Govindarajan (2007): 

 Intäktsenhet 

 Kostnadsenhet  

 Standardkostnadsenhet 

 Ren kostnadsenhet 

 Resultatenhet 

 Investeringsenhet  

Dessa ansvarsenheter är uppdelade efter hur de monetära inflöden och/eller utflöden 

kontrolleras (Anthony and Govindarajan, 2007).  

4.2.1 De fyra ansvarsenheterna 

I en intäktsenhet är utflöde mätt i monetära termer, men inga formella försök till att 

relatera inflöde (utgifter eller kostnader) till utflöde (intäkter) görs. Om så varit fallet 
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hade det istället handlat om en resultatenhet. Ett exempel på intäktsenhet är 

försäljningsenheter som inte har makten att bestämma försäljningspriset på de varor de 

säljer. Chefen har inget egentligt ansvar för kostnaderna, utan i huvudsak för mängden 

intäkter som kommer in (Anthony and Govindarajan, 2007). Inom ansvarsredovisningen, 

och särskilt i en intäktsenhet såsom försäljningsavdelning, används ofta bonusar eller 

befordringar som morötter för att de ansvariga ska uppnå de uppsatta målen (Melumad et 

al., 1992). 

Kostnadsenhet är en ansvarsenhet vars inflödes mäts i monetära termer, medan utflödet 

inte gör det. Som punktlistan ovan visar finns det två stycken olika typer av 

kostnadsenheter; standard och ren kostnadsenhet. Kostnadsenheter är uppdelade i dessa 

två olika delar på grund av att det är två olika typer av kostnader (Anthony and 

Govindarajan, 2007). 

Standardkostnadsenhet är den typ av kostnad där det med relativt stor säkerhet kan 

beräkna den mest troliga kostnaden. Några typiska kännetecken för en 

standardkostnadsenhet är att inflöden kan mätas i monetära termer, utflöden kan mätas i 

fysiska termer och den optimala kostnaden av inflöden för att producera en enhet av 

utflöde kan bestämmas (Anthony and Govindarajan, 2007).  

Ren kostnadsenhet är den typ av kostnad där det är svårt att beräkna någon exakt kostnad. 

Här kan chefens inflytande spela stor roll i frågan om hur stor eller liten kostnaden i 

slutändan blir. Några typiska delar av en ren kostnadsenhet är att utflöden inte kan mätas 

i monetära termer och att skillnaderna mellan budget och verklig kostnad inte är ett mått 

på effektivitet. Det är också viktigt att påpeka att chefens beslut för att minimera 

kostnader inte är slumpartat eller godtyckligt (Anthony and Govindarajan, 2007). 

Enligt (Anthony and Govindarajan, 2007) finns det skillnader i hur det budgeteras för 

standardkostnadsenheter och för rena kostnadsenheter. När det gäller standardkostnader 

bestäms budgeten enligt kostnaden för att producera en enhet av det som produceras. Det 

är inte mängden som är viktig eftersom den kan bestämmas av andra ansvarsenheters 

arbete, som exempelvis marknadsavdelningen. Tvärtom formas budgeten för rena 

kostnader genom hur mycket arbete som kommer att behöva genomföras (Anthony and 

Govindarajan, 2007). 

Resultat är ett viktigt mått på effektivitet i en organisation. Enligt Anthony och 

Govindarajan (2007) är resultatet skillnaden mellan utflöde och inflöde, alltså skillnaden 

mellan intäkter och kostnader. När en enhets finansiella resultat mäts i skillnaden mellan 

intäkter och kostnader är det en resultatenhet. Denna enhet kan vara att föredra då det ger 

ett enda mått för cheferna att gå efter, istället för ibland kanske olikpekande mått på bara 

kostnader. Resultatenheten ger en helhet som inte kostnads- och intäktsenheterna gör. 

Idag går trenden alltmer åt att företagen väljer att etablera resultatenheter istället för 

kostnadsenheter. Detta har fördelen, som tidigare nämnts, att chefen får en helhetsbild 

och ett helhetsansvar istället för att bara ansvara för en liten del. Uppföljning av resultatet 

blir enklare att följa på detta vis (Anthony and Govindarajan, 2007). 
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Innan organisationen bestämmer sig för att upprätta en resultatenhet finns det, enligt 

Anthony och Govindarajan (2007) några för- och nackdelar som bör tas i beaktande. 

Några av de fördelar som tas upp är att kvaliteten på beslut kan komma att förbättras som 

en följd av att det är chefen närmast besluten som tar dem. Huvudkontoret kan också på 

detta sätt koncentrera sig på andra uppgifter, och slipper leta efter helhetsbilder bland 

kostnads- och intäktsenheter, och som en följd av detta kan varje enhetschef känna sig 

friare att ta beslut och att agera på eget initiativ. Eftersom organisationen ändå är 

uppdelad i enheter blir det en stor fördel att huvudkontoret får fullständig 

resultatinformation uppdelat på varje del av organisationen. Detta kan leda till fördelar i 

många sammanhang (Anthony and Govindarajan, 2007). 

Anthony och Govindarajan (2007) menar också att det finns några nackdelar ledarna bör 

ta i beaktande innan full implementering av resultatenheter. En nackdel kan vara att 

huvudkontoret är mer insatta och bättre på att ta vissa beslut än en del av enhetscheferna. 

Om så är fallet förloras en stor del av kompetensen när decentraliseringen av 

organisationen genomförs. Resultatenheterna kan också leda till större konkurrens mellan 

de olika enheterna. Enheter som tidigare samarbetet är nu konkurrenter till varandra, och 

det finns då viss risk för att den som är bäst lämpad för en viss arbetsuppgift eller ett visst 

ansvar inte får detta på grund av konkurrensen enhetscheferna emellan. Även på detta sätt 

förloras kompetens inom organisationen. Det finns också viss risk att det fokuseras alltför 

mycket på kortsiktig lönsamhet, på bekostnad av den långsiktiga, och det heller inte går 

med fullständig säkerhet att säga om en ökning i enheternas resultat verkligen leder till ett 

ökat resultat för hela organisationen. Detta på grund av intern handel mellan enheterna 

(Anthony and Govindarajan, 2007). 

Enligt Brorström et al. (1996) ska den som är ansvarig för en resultatenhet också ha rätt 

att kompensera en kostnadsökning med en intäktsökning och tvärtom. Inom en 

resultatenhet ska det finnas en fullständig utbytbarhet mellan intäkter och kostnader. Det 

ska även finnas rättigheter och skyldigheter att utföra omfördelningar (Brorström et al. 

1996).  

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) mäts investeringsenhet som relationen mellan 

lönsamhet och investering. Till skillnad mot resultatenheter mäts lönsamheten i hur 

mycket tillgångar som krävts för att generera lönsamheten. I verkligheten används ofta 

resultatenhet för att benämna både resultatenheter och investeringsenheter. I litteraturen 

görs en skillnad dem emellan just på grund av att det faktiskt finns en skillnad. Men det 

kan ändå säga att investeringsenhet är en typ av resultatenhet (Anthony and 

Govindarajan, 2007).  

Anledningen till att det ofta görs en distinktion mellan resultatenheter och 

investeringsenheter är, enligt Anthony och Govindarajan (2007), att cheferna ska kunna 

fatta riktiga beslut angående vilka tillgångar som det finns behov av och vilka det inte 

finns behov av. Det finns också en fördel i att motivera cheferna till att ta dessa beslut. 

Ytterligare en anledning är att kunna mäta enhetens prestation som en helhet (Anthony 

and Govindarajan, 2007).  
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Investeringsenhet kallas ofta i den svenska litteraturen för räntabilitetsenhet, därför att 

denna enhet har ett ansvar för både kostnader, intäkter och kapital, vilket leder till att 

denna kan investera (Andersson, 2008). Brorström et al. (1996) skriver om 

balansräkningsenheter som är en form av investeringsenheter. Brorström et al. (1996) 

menar att vid fullständigt balansräkningsansvar har enheten en tillgångssida och ansvarar 

för att finansiera dessa tillgångar. Styrning av en sådan enhet kan ske genom 

soliditetskrav eller räntabilitetskrav. Genom ett balansräkningsansvar får enheten ett 

helhetsperspektiv vilket är gynnsamt som ett styrverktyg (Brorström et al., 1996).  

Ovanstående text visar på skillnaderna mellan de olika ansvarsenheterna. Enligt Anthony 

och Govindarajan (2007) är det rent generellt enklare att få fram kostnader av inflöden än 

att få fram värdet av utflöden. Vidare sägs att i icke-vinstdrivande organisationer, såsom 

kommuner eller föreningar, kan det vara så att det inte finns något mätbart utflöde 

överhuvudtaget. Som exempel kan antal elever mätas i en skola, medan det är omöjligt att 

mäta värdet av utbildningen (Anthony and Govindarajan, 2007).  

Nedanstående bild visar översiktligt skillnaderna mellan de olika enheterna: 

  
Kostnads-

enhet 
Intäkts-
enhet 

Resultat-
enhet 

Investerings-
enhet 

Intäkter         

Kostnader         

Kapital         

Figur 3 Fyra grundformer av ekonomiskt ansvar  

(Andersson, 2008, s 346) 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är det att anses som bra för en organisation eller 

en enhet att hålla sig till sin budget. Om enheten spenderar mer leder detta till oro och 

problem med finansieringen, och om de spenderar mindre uppstår frågetecken kring om 

det planerade arbetet verkligen blivit gjort (Anthony and Govindarajan, 2007). 

Samtidigt som det finns väl dokumenterat hur ansvarsredovisning är konstruerat menar 

Andersson (2008) att dessa ansvarsformer är idealtyper av ansvar. I verkligheten anpassas 

det ekonomiska ansvaret efter organisationen, situationer och olika strategier. Andersson 

(2008) skriver att ekonomiskt ansvar i en organisation kan skilja sig från de renodlade 

idealtyperna. En chef kanske bara har ett begränsat intäktsansvar och kanske bara har 

ansvar för de intäkter som är påverkbara (Andersson, 2008).  

4.2.2 Användning av ansvarsredovisning 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) kan varje organisation delas in i flertalet olika 

enheter och dessa enheter tilldelas ett visst ekonomiskt ansvar. Eftersom varje 

organisation är summan av dess ansvarsenheter, innebär det att om varje ansvarsenhet 
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uppnår sina mål kommer hela organisationens mål att vara uppnådda. Om någon del av 

företaget misslyckas, kommer också hela organisationens mål att misslyckas. Ledaren, 

eller styrelsen, för ett ansvarscenter har budgetmål, och det är upp till varje ansvarsenhet 

att se till att dessa mål uppnås och följs (Anthony and Govindarajan, 2007). 

Ansvarsredovisning fokuserar på att ge ekonomisk information som är användbar vid 

utvärdering av effektivitet och produktivitet bland chefer eller avdelningschefer, på 

grundval av ekonomiska resultat direkt under deras kontroll (Anthony and Govindarajan, 

2007). Ansvarsredovisning är enligt Cox et al. (1989) baserat på att en chef inte är 

delaktig i att utforma budgetens syften men kommer att ha ansvar för förberedelsen av 

budgeten och att uppfylla dess syften. Kostnaderna kan delas in i kontrollerbara och icke-

kontrollerbara kostnader. Vissa kostnader kan kontrolleras på kort sikt, exempelvis resor 

och utrustning. Medans andra kostnader är svåra att styra på kort sikt exempelvis löner 

(Cox et al., 1989).  

Inom ansvarsredovisning är det viktigt att den som är ansvarig för exempelvis en 

kostnadsenhet har kontroll över alla kostnader. Det är detta som är skillnaden mellan 

organisationer som använder ansvarsredovisning och andra organisationer (Madden and 

Thor, 1976).  

Organisationsteorier visar att det finns ett behov i stora organisationer av att delegera 

ansvar. Det finns också teorier som visar att motivationen för den enskilda höjs om det 

finns möjlighet att påverka exempelvis intäkter hos den som är ansvarig för en 

intäktsenhet. Med andra ord höjs motivationen för den som tilldelas ett ansvar där denne 

också har möjlighet att påverka det som denne är ansvarig för. Tvärtom sjunker 

motivationen om man tilldelas ett ansvar för något som individen själv inte kan påverka 

(McNally, 1980).  

Om ansvarsredovisning används rätt kan det enligt Madden och Thor (1976) leda till 

betydande förbättringar i chefernas attityder gentemot att delegera ansvar. Det kan öka 

effektiviteten och till och med vinsten. I enlighet med ansvarsredovisning ges ansvar och 

makt till den ledare som i gengäld tar fullt ansvar för de åtgärder som vidtas (Madden and 

Thor, 1976).  

Ansvarsredovisning ger enligt Henry De (1969) redovisare möjlighet att delta i 

management diskussioner på en hög nivå och att kunna bistå alla delar av företaget i 

planering och kontrollering. Ansvarsredovisning är idag väl accepterat, också utanför den 

finansiella sektorn. Det finns anledning för alla organisationer som strävar efter att ge en 

tydlig avgränsning mellan ansvar och ledare att använda ansvarsredovisning (Henry De, 

1969). 

Organisationer som nödvändigtvis inte behöver ha producera-och-sälj som viktigaste 

funktion kan använda redovisningen för att minska interna kontroller, samtidigt som de 

håller fast vid sin legitimitet. Ett sätt att motverka detta är ansvarsredovisning (Lapsley, 

1994). 
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4.2.3 Påverkbarhetsprincipen  

För att uppnå den önskade styreffekten med ansvarsredovisning menar Andersson (2008) 

att den som har ett ekonomiskt ansvar måste har befogenhet och möjlighet att kunna 

påverka verksamhetens förutsättningar och genomförande. För varje enhet krävs att 

enhetens chef blir tilldelat ansvar och befogenheter för att kunna uppfylla de ställda 

målen (Andersson, 2008). Även Ax et al (2005) tar upp påverkbarhetsprincipen som en 

grund för att ansvarsredovisningen ska fungera. Påverkbarhetsprincipen innebär att 

individen ska kunna påverka det som denne ansvarar för och även ha befogenheter att 

kunna påverka dessa områden (Ax et al., 2005). 

Drury (2008) hävdar att påverkbarhetsprincipen är enkel att applicera i teorin men kan 

skilja sig från verkligheten. Det kan vara svårt att kategorisera en post som kontrollerbar 

eller icke-kontrollerbar. Det är en balansgång som kan ge konsekvenser. Ett exempel som 

Drury (2008) nämner är råvarupriser som inte kan kontrolleras men om denna 

kategoriseras som en icke-kontrollerbar post kommer den ansvarige sluta att försöka 

påverka inköpspriserna.  

4.2.4 Interna transaktioner 

Ett sätt att använda ansvarsredovisning är enligt Henry De (1969) att inom organisationen 

fakturera varandra, för att ha kontroll över vilka kostnader och intäkter som hör till vilken 

avdelning. Det bör dock tas i beaktande att alla kostnader inte passar inom någon 

ansvarsenhet, som exempelvis avskrivningar (Henry De, 1969).  

Enligt Dutta och Reichelstein (2010) är valet av vilken enhet som ska använda i en 

organisation kopplat till vilken typ av intern prissättning organisationen använder. Ofta 

finns investeringsenheter längst upp i organisationen, och dessa fakturerar internt tjänster 

till undre enheter till anskaffningspris (Dutta and Reichelstein, 2010). Baldenius och 

Reichelstein (2006) menar att stora företag med uppdelade enheter ofta tittar på externa 

marknadspriser för intern prissättning mellan de olika enheterna. När interna priser 

värderas till rådande marknadspris förvrängs de aktuella transaktionerna genom att de blir 

dubbelt marginaliserade. I vissa fall är det möjligt att konstruera en typ av regler för 

rabattering för att skapa korrekt prissättning. Dock kan detta bli tvetydigt då 

försäljningsdivisionens möjligheter blir obegränsade. Det kan då vara omöjligt att uppnå 

fullt effektiva resultat genom intern prissättning (Baldenius and Reichelstein, 2006). 

Enligt Andersson (2008) kan intern prissättning ge en positiv styreffekt. Detta genom att 

vid intern prissättning kan benägenheten till att använda tjänsterna minska, i motsats till 

kostnadsallokering när en tjänst redan är betalad och således kan användas fritt utan 

ytterligare kostnad. Att använda intern prissättning kan då minska kostnaderna för 

exempelvis användandet av datatjänster inom en organisation (Andersson, 2008).  

4.2.5 Kritik mot ansvarsredovisning 

McNally (1980) menar att det ofta ingår icke-kontrollerbara poster i ansvarsenheterna 

vilket kan ge ett missvisande resultat vid utvärdering av en ansvarsenhet. Den ansvarige 

för en ansvarsenhet blir ställd till svars för avvikelser till följd av icke-kontrollerbara 
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poster. Detta kan bero på otillräckliga ansträngningar att skilja på kontrollerbara och 

icke-kontrollerbara poster. Eller kan det bero på att organisationer bestämmer 

ansvarsenheter endast efter formella organisationskartor, att organisationskartan är 

grunden i ansvarsredovisning (McNally, 1980).  

Baiman och Noel (1985) menar att användandet av ansvarsredovisning är ett viktigt 

verktyg. Men de riktar kritik mot hur ansvarsredovisning används i praktiken. Ofta 

används ansvarsredovisning på ett sätt där det inte tar hänsyn till kontrollerbara och icke-

kontrollerbara poster. De ansvariga för en ansvarsenhet blir utvärderade även för icke-

kontrollerbara poster. Grunden i ansvarsredovisning är att kunna påverka det ansvaret 

som chefen för enheten har, exempelvis den som är ansvarig för en kostnadsenhet ska 

kunna påverka kostnaderna. Baiman och Noel (1985) har gjort en studie om varför det 

görs så här i praktiken, men inte kunnat hitta någon förklaring.  

Plant och Douglas (2006) talar om en studie som visar att det kan vara svårt att motivera 

personalen att agera efter resultatmätningen. Om anställda hålls ansvariga för resultat 

måste de ha befogenhet att påverka resultatet, om de inte kan göra detta kommer de att bli 

frustrerade och omotiverade. Men genom att involvera personalen i mål och resultat kan 

detta öka deras motivation på lång sikt (Plant and Douglas, 2006).  

Enligt Henry De (1969) finns det kritik mot ansvarsredovisning angående bristen på att ta 

med alla kostnader för varje avdelning, såsom fördelade kostnader. Dock anser Henry De 

(1969) att det kan bli vilseledande att ta med dessa för varje månad då de kan variera 

kraftigt. Att välja ett medelvärde av de senaste månaderna är bättre anser de. I vissa fall 

kan också en kostnad höra till två olika avdelningar. En lösning är då att anse att den ena 

avdelningen, på goda grunder naturligtvis, är huvudansvarig för denna kostnad och 

därmed härföra kostnaden till den avdelningen (Henry De, 1969).  

Ansvarsredovisning har, i en undersökning gjord av Lapsley (1994), försökt 

implementeras på ett specifikt sjukhus flera gånger, men det har inte lyckats. Författaren 

frågar sig varför det blivit på detta viset. Studiens slutsats är att ledningen har använt 

ansvarsredovisningen bara som namn, inte implementerat det ordentligt i hela 

organisationen, bland annat. Undersökningen visar att ansvarsredovisning inte alltid 

fungerar som tänkt (Lapsley, 1994).   

Rowe et al. (2008) fann bevis på att mätbarheten och begränsningarna för 

ansvarsredovisning inom varje enhet påverkas av den privata kunskapen som innehas av 

cheferna inom varje enhet. För att kunna uppnå ökad organisatorisk prestanda krävdes det 

att chefen besitter denna privata kunskap (Rowe et al., 2008).  

Begränsningar definieras enligt Rowe et al (2008) till exempel som att en chef för en 

enhet avskärmar sig från resterande delen av organisationen genom egen budgetering och 

egen uppföljning. Denne chef delar sedan inte med sig av den informationen till övriga 

enheter. Tvärtom kan också en begränsning vara att organisationen blir alldeles för 

horisontell, där alla olika chefer klumpas ihop tillsammans och ingen kan se skillnad på 

vem som är ansvarig för vilka siffror. Detta kan ske trots att organisationen anser sig 

använda sig av ansvarsredovisning och ansvarsenheter (Rowe et al., 2008). 
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En annan begränsning kan vara språket som används inom organisationen. Antingen 

används ett språk inom den specifika ansvarsenheten som endast förstås av just den 

chefen. I dessa fall leder det till kommunikationsproblem inom organisationen. Tvärtom 

kan också ett språk användas som förstås av alla som är chefer för en enhet. 

Begränsningen i detta ligger i att resten av organisationen också ska förstå det som 

kommuniceras ut, och så är inte alltid fallet (Rowe et al., 2008). 

Fysiska begränsningar är också en del av författarnas definition av begränsning. Detta 

kan innebära att det i organisationen rent fysiskt sätts upp väggar mellan chefer och 

mellan medarbetare, något som kan försvåra samarbete och utveckling (Rowe et al., 

2008). 

Den sista delen av begränsningar inom en organisation som använder sig av 

ansvarsredovisning är hur den finansiella informationen kommuniceras. Att låta cheferna 

var för sig presentera förslag eller resultat som sedan vägs emot varandra kan sätta 

begränsningar. Att tillåta alla att vara med vid dessa tillfällen stimulerar till att utforska 

organisationens möjligheter istället, då alla kan vara en del av en fruktbar diskussion. De 

motsatsförhållanden som råder inom begränsningarna kan förklaras av att antingen är 

organisationen, och cheferna, sammansatt av individer, eller som en grupp (Rowe et al., 

2008). 

4.3 Ekonomistyrning i offentlig verksamhet 

Ledarskap i den offentliga sektorn styrs av ett behov att minska osäkerheten i 

beslutsfattandet genom att upprätta samt generera aktuell och relevant information. 

Begrepp och tekniker som används i den privata sektorn kan även tillämpas i den 

offentliga sektorn. Ekonomistyrningen i den offentliga sektorn har huvudsakligen tre mål; 

ekonomiskt mål, ändamålsenlighet och effektivitet. Med detta menas att verksamhetens 

redovisning inte är begränsad till förtroendeansvar utan även till att redovisa att 

användningen av resurserna överrensstämmer med de mål som verksamheten har (Hong, 

1991). Verksamheter inom den offentliga sektorn har mer sociala och politiska 

restriktioner än vad företag inom den privata sektorn har. Redovisning och rapportering 

bör enligt Hong (1991) vara som de privata alternativen med vissa modifieringar för 

särskilda egenskaper som uppkommer i offentlig sektor (Hong, 1991).  

Ett viktigt styrverktyg inom kommunal verksamhet är resultatmätning. Många gånger 

mäts resultat endast i finansiella termer, men när det handlar om verksamheter i den 

offentliga sektorn krävs att även andra aspekter tas in. I kommuner uppstår det 

motstridiga krav på högre servicenivå och kostnadsminskningar. Plant och Douglas 

(2006) påvisar att det finns fördelar med att integrera finansiell information och övrig 

information som används för att förbättra resultatet. Att införa ett system som redovisar 

kvaliteten i en kommun är en utmaning. Det finns ofta en konflikt om värderingar och 

prioriteringar inom kommunen och bland kommunens medborgare. Därför skapas en 

ovilja att redovisa negativa resultat. En anledning till detta är att det kan leda till negativa 

konsekvenser för de valda politikerna, de kanske inte blir omvalda. Plant och Douglas 

(2006) menar att det krävs ett system för att redovisa en kommuns resultat. Detta system 

bör innehålla verksamhetsstyrning som en organisatorisk process, strategisk planering 
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och verksamhetens mål. Dessutom bör responsen från anställda och medborgare 

möjliggöra utvecklig av verksamheten (Plant and Douglas, 2006). 

Resultatmätning i den offentliga sektorn måste vara av både ekonomisk och social 

karaktär. Det går inte att utvärdera verksamheterna i endast ekonomiska aspekter. Både 

ekonomisk och icke-ekonomisk data måste redovisas för att underlätta beslutsfattandet 

och för att merborgarna ska få insyn i verksamheten. Det primära ansvaret med 

redovisningen är att tillhandahålla information, inte bara för beslutsfattande utan även för 

att bedöma om dessa företag sköts i allmänhetens intresse (Hong, 1991).  

Ledarskap i alla organisationer kräver att det finns en förmåga att använda personal och 

resurser på ett sätt som gör att det önskade resultatet uppnås. Det kräver också att 

organisationen har tillgång till tillförlitlig finansiella data. Management i en kommun är 

särskilt svårt eftersom kommuner är komplexa organisationen med speciella uppgifter. 

Den komplexiteten som ligger i att beräkna intäkter och kostnader gör att det blir en 

utmaning att tillhandahålla tillräcklig och relevant information för ett välgrundat 

beslutsfattande (Cox et al., 1989).  
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5 Empiri 
I denna del presenteras resultaten av den empiriska undersökningen. Kapitlet är indelat 

ämnesvis där vi blandar resultaten från de olika intervjuerna och dokumentanalysen. 

Inledningsvis gör vi en beskrivning av Borås Stad och sedan följer budgetprocessen, 

nämndernas ekonomiska ansvar och ekonomistyrning inom organisationen. 

5.1 Om Borås 

Borås är beläget i Västra Götaland och är med sina 100 000 invånare Sveriges trettonde 

största stad
4
. Borås har en lång tradition av att vara en textilstad och det är många 

textilföretag som idag har valt att ha sitt huvudkontor i Borås. Borås geografiska läge, 

med närhet till Göteborg och Landvetters flygplats, gör staden attraktiv för företag. Borås 

är även en studentstad med Högskolan i Borås som har cirka 11 500 studenter
5
.  

Figuren nedan visar hur Borås Stad är organiserat i olika nämnder. Varje nämnd har en 

egen driftsbudget och investeringsbudget. 

 

Figur 4 Organisationsplan
6
 

Under en längre tid har Borås Stad haft möjlighet att stärka sin finansiella ställning och 

under de tio senaste åren har kommunen haft positivt ekonomiskt resultat. Kommunen ser 

den goda ekonomin som ett verktyg att nå en bra verksamhet. En svag ekonomi ses som 

ett hinder för att uppnå de välfärdspolitiska mål som är syftet för kommunen. I praktiken 

innebär det att de strävar efter en budget som väl balanserar investeringar och 

resultatnivåer. Långsiktiga mål måste balanseras med kortsiktiga mål för att kommunens 

service ska kunna behållas och utvecklas (Budget 2010, 2009). 

                                                 
4http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/omboras/omboras.4.7243a9a4125d5ad4db18

00032222.html 2012-04-02 

5http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/omboras/omboras.4.7243a9a4125d5ad4db18

00032222.html 2012-04-02 

6http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/kommunensorganisation/kommunensorganis

ation.4.7243a9a4125d5ad4db1800026169.html 2012-04-02 

http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/omboras/omboras.4.7243a9a4125d5ad4db1800032222.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/omboras/omboras.4.7243a9a4125d5ad4db1800032222.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/omboras/omboras.4.7243a9a4125d5ad4db1800032222.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/omboras/omboras.4.7243a9a4125d5ad4db1800032222.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/kommunensorganisation/kommunensorganisation.4.7243a9a4125d5ad4db1800026169.html
http://www.boras.se/forvaltningar/stadskansliet/stadskansliet/kommunensorganisation/kommunensorganisation.4.7243a9a4125d5ad4db1800026169.html
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Efter lagkrav på god ekonomisk hushållning tar Borås Stad fram mål för de verksamheter 

som de bedriver. Anledningen till detta är att bättre kunna koppla ekonomi med den 

operativa verksamheten för att kunna utveckla denna. Kommunen anser att om de lyckas 

med målarbetet kommer de lättare kunna styra och utvärdera verksamheten. Borås Stad 

har för avsikt att ange mål för kvaliteten i verksamheten. Tanken är att dessa mål ska 

synkroniseras med kommunens styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystemen 

beskriver vem som ska göra vad i kommunen på alla nivåer. Kommunens strategi är att 

”det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål”. Med sin strategi vill de 

poängtera att det är de ekonomiska förutsättningarna som möjliggör verksamheten 

(Budget 2010, 2009). 

Kommunen arbetar med verksamhetsmål och för att de ska fylla sin funktion ska dessa 

vara tydliga, mätbara, långsiktiga och kortsiktiga. Att mäta måluppfyllelse är olika svårt 

beroende vad målet består av. Borås Stad har som utgångspunkt att det är brukarnas 

uppfattning av kvaliteten som är det viktiga. Därför har det sedan år 2008 utförts så 

kallade Nöjd Kund Indexundersökningar. De har då riktat undersökningarna till de som 

nyttjar verksamheterna och inte medborgarna i allmänhet. Att mäta måluppfyllelse för 

vissa mål kan vara lätt och konkret. Ett exempel på detta är att mäta antalet elever som 

lämnar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen. Andra mål kan vara svåra att mäta 

och då görs det bedömningar från kommunens sida. Det kan finnas en motsägelse mellan 

måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning. Det är inte alltid som en hög 

måluppfyllelse leder till ökad god ekonomisk hushållning (Budget 2010, 2009)  

5.2 Budgetprocessen 

Borås Stad använder sig av budgeten som en ekonomisk plan som ska visa kommunens 

beräknade intäkter och kostnader under följande period. Budgeten används även som ett 

verktyg för att fördela resurser till olika verksamhetsområden. Budgeten ska vara 

utformad på ett sätt som gör att den kan ligga till grund för ekonomistyrning och 

uppföljning inom de olika verksamheterna på alla nivåer. Enligt Borås Stad är budgeten 

och budgetuppföljningen viktiga led för kommunens starka finansiella ställning i Borås 

(Budget 2010, 2009). Det blir allt viktigare att se budgeten och budgetuppföljningen som 

en grund till kommunens styrsystem. Styr- och ledningssystem ska ligga till grund för hur 

budgeten utformas och följs upp, och det är på detta vis kommunen hanterar sin budget 

och beskriver syftet med den. Enligt 2010 års årsredovisning för Borås Stad har de 

medvetet valt att fokusera på god ekonomi i kommunikationen med nämnder och 

förvaltningar. Detta ger nämnderna både instrument och signaler för att följa sin budget 

(Årsredovisning 2010, 2011).  

Till skillnad från organisationer inom den privata sektorn finns det lagstiftning som 

kräver kommunal budget. Styrning i kommunen är det viktigaste styrdokument för all 

verksamhet i organisationen och är överordnad övriga styrdokument. Budgeten innehåller 

Kommunfullmäktiges uppdrag till de olika nämnderna i kommunen (Styr- och 

ledningsystem, 2011). 

Budgeten i Borås Stad görs enligt Cardell, Budgetchef i Borås Stad, i många olika steg. 

Den centrala funktionen ekonomikansliet börjar sin process under våren. Första steget är 
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att definiera vad det finns för ekonomiskt utrymme inför nästa års budget. Stadskansliet 

utför beräkningar grundat på omvärldsbevakningar, vad de tror om skatteintäkter, 

befolkningsförändringar, demografisk struktur och andra faktorer. De påbörjar 

budgetprocessen med att utgå från det önskade finansiella målet om ett resultat på 2 % av 

skatteintäkterna. Utifrån den beräkningen ger det ett ekonomiskt utrymme till nämnderna. 

I juni får nämnderna till sig sina förutsättningar, deras ekonomiska ramar. 

Utgångspunkten är föregående års budget för de olika nämnderna där ekonomikansliet 

har räknat upp löner och förändringar i demografi enligt Sveriges Kommuner och 

Landstings prognoser. Dessa ramar är vad nämnderna har att tillgå när de i sin tur ska 

göra deras budget. Enligt Cardell är det i detta steg ingen politik och inga politiska 

satsningar eller prioriteringar. Om det finns resurser utöver vad nämnderna blir tilldelade 

sparas detta utrymme till höstens budgetprocess då investeringsbudgeten utformas. I juli 

ska nämnderna komma in med sina budgetförslag och kan då begära anslag för mer 

resurser och förslag på vad de vill utföra. Dock ska ramarna, enligt Cardell, i princip 

hållas. 

I Borås Stad görs uppföljningar av budgeten, både på central nivå och på nämndnivå. 

Varje nämnd skickar löpande rapporter till stadskansliet som följer upp utfallet. Vid 

eventuella avvikelser förs en diskussion mellan stadskansliet och nämnden. Cardell 

menar att det är väldigt viktigt att budgeten följs upp framförallt på årsbasis.   

Under hösten sker politikens budgetplan och finns det resurser att tilldela ska politikerna 

prioritera var dessa ska läggas. Som underlag för detta används nämndernas 

budgetförslag. Även om nämnderna har rätt att komma in med förslag på utökade 

resurser är det hela tiden det finansiella målet som styr och inte vad nämnderna begär. Vi 

ställde frågan om nämnderna alltid kommer in med förslag om ökade resurser eller om de 

är nöjda med de tilldelade resurserna. På detta svarar Cardell att de löpande 

kommunicerar till nämnderna om vilket utrymme som finns att tillgå. Om det finns 

resurser att dela ut eller om det inte finns det. Och Cardell menar att nämnderna anpassar 

sig efter detta. Om de är medvetna om att det inte finns några extra resurser finns det 

ingen anledning att äska efter mer pengar.  

För egentligen har väl vi också kommunicerat ut då vad som 

gäller för nästa år. Här ser det tajt ut som det varit 2012 och 

även 2013 kanske vi till och med har lite sparbeting in i 

budgeten … Då är det liksom ingen idé att lägga mödan på att 

konstruera en massa nya förslag på nya utgiftsökningar. För det 

är man rätt säker på att det får man inte ändå. 

(Roger Cardell, Budgetchef Borås Stad) 

Enligt Bo Drysén, stadsdelschef, är allt budgetarbete inom kommunen politiskt i 

slutändan, men fram till dess att beslut tas förekommer både formella och informella 

möten där cheferna har möjlighet att säga sina åsikter och lyfta fram sina behov. Drysén 

berättar att det är under denna process man som chef har möjlighet att påverka, därefter är 

det ett helt och hållet politiskt beslut. När budgeten är fastställd till var och en har sedan 
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cheferna för varje nämnd möjlighet att själva fördela om de pengar som medgetts i 

budgeten. 

Kommer 250 miljoner till förskola till exempel och då 400 till skolan, 

så får vi en totalsumma som förra året var på 880 miljoner. Sen äger 

nämnden frågan, att fördela om på verksamhet. Den kanske tycker att 

behoven är väldigt stora inom förskolan hos oss, vi flyttar 10 miljoner 

från äldreomsorgen till förskolan utifrån den ramen man har fått från 

fullmäktige. Så nämnden äger den möjligheten att fördela om. 

(Bo Drysén, Stadsdelschef Norr) 

Hittills har inga stora förändringar gjorts i Stadsdelsnämnd Norr från den ram som 

nämnden fått från fullmäktige, men det är något som mycket väl kan hända enligt Drysén. 

Ett steg längre ner har även chefen på den nivån möjligheten att fördela sina pengar som 

den anser passar bäst. Som exempel kan en förskolechef fördela sin budget valfritt över 

sina förskolor. Nedanstående figur visar hur Borås Stad är uppdelat som organisation. 

Högst upp finns Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, under dem kommer 

nämndecheferna, sedan förvaltningar. Under dessa ligger verksamheten, alltså 

verksamhetscheferna, och i botten finns enhetscheferna, som exempelvis 

förskolecheferna. 

 

 

Figur 5 Verksamhetsmodell (Styr- och ledningsystem, 2011) 

I 2010 års årsredovisning sägs att personalen är det viktigaste redskapet för att nå målen 

med verksamheten. God planering och ekonomisk hushållning måste vara styrande för att 

inte begränsa möjligheterna till service i framtiden (Årsredovisning 2010, 2011). 
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Nämnderna har själva ansvar för sin egen budgetering och budget. Cardell menar att de 

har fria händer att prioritera resurserna utefter hur de tror att det ska lyckas med en god 

måluppfyllelse. Stadskansliet erbjuder statistik över löneutveckling och även en 

resursfördelningsmodell som fördelar resurser till skolan, till äldreomsorgen och till 

barnomsorgen. Resursfördelningsmodellen ger ett stöd över hur stadskansliet har 

beräknat nämndens kommunbidrag. Nämnden får en summa för hela nämnden och den 

summan har de rätt att fördela mellan verksamheterna. Nämnden har full frihet att ta hela 

sitt kommunbidrag till att uppfylla sina mål. Nämnden måste vara bättre på att bedöma 

var pengarna ska läggas än vad kommunstyrelse och fullmäktige är. 

I omorganisationen av Borås Stad under 2010 och 2011 ingick en del förändringar i hur 

de arbetar med budgetarbetet inom, och nedåt, i varje del av organisationen. De mål som 

finns idag säger att varje enskild medarbetare ska ha varit på ett eller annat vis delaktig i 

önskemålen om budget. Enligt Drysén är Borås Stad inte riktigt där ännu, men mer eller 

mindre inom olika delar av organisationen. Han tror dock att detta kommer att vara fullt 

ut applicerat inom några år. Enligt Drysén ska detta arbetssätt göra att Borås Stad 

utformar budgeten nedifrån och upp; utgångspunkten är behoven som upplevs av dem 

som arbetar dagligen inom verksamheten, och sen arbetar sig processen uppåt. Han säger 

samtidigt att organisationen inte är här ännu, utan idag utformas budgeten mer eller 

mindre uppifrån och ner: kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutar hur mycket 

pengar varje nämnd får, och sedan får de fördela resurserna på bästa sätt. 

Det finns väldigt många brott i den här kedjan på alla möjliga håll och 

kanter. Så när fullmäktige idag fattar sitt beslut tycker jag inte att de tar 

med sig det här underliggande uppåt, och kanske inte har varit så 

intresserade heller tidigare. Men det försöker vi på olika sätt att stärka. 

(Bo Drysén, Stadsdelschef Norr) 

Franzen är ansvarig för kulturförvaltningen och har budgetansvar för nämnden. I 

kulturförvaltningen utgår budgeten från tidigare års budget och budgetavvikelser när det 

budgeteras för nästkommande år. Franzén menar att de även tar hänsyn till de olika 

enheternas planeringar inför verksamhetsåret. Budgeten sätts i form av att de olika 

enheterna blir tilldelat ett anslag och därefter har varje enhet ansvar för sin egen budget. 

Hur intäkterna och kostnaderna ska fördelas är dock ganska styrt då det finns stora poster 

så som hyra och personal som är relativt lika för varje år.  

Curry Heiman är budgetansvarig för de kulturhistoriska museerna i Borås Stad, och det är 

han som gör ett budgetäskande som överlämnas till kulturchefen. Heiman upplever att det 

ofta blir en nedprutning av de äskanden som görs, och inom förvaltningen diskuteras 

vilka delar som behöver pengarna mest, och hur de ska fördelas. Heiman säger att det 

mesta som han som museichef kan påverka inom budgeten är omfördelningar av 

pengarna inom sin egen enhet. Trots att han själv gör äskandet får han inte ofta gehör för 

de behov som finns, utan får ”nöja sig” med den budgetering som han blir tilldelad, även 

om det finns utrymme för diskussioner.  

Budgeten i Borås är mer än i andra kommuner jag arbetat i ett 

styrande dokument, så det är det vi har att jobba utifrån.  
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Vi har ju väldigt små marginaler. Men det är väl så med kulturen 

överhuvudtaget, att ambitionen är större, högre, än resurserna. 

(Curry Heiman, Museichef Kulturhistoriska museerna)  

Den budget som tilldelas de kulturhistoriska museerna får helt fritt disponeras av 

museichefen. Heiman säger att kulturchefen skulle kunna gå in och ha åsikter, men det är 

ingenting som har varit aktuellt ännu. Han har fria händer att använda de tillgängliga 

medlen, men han säger samtidigt att det inte finns särskilt mycket utrymme för att göra 

några förändringar, utan det är mest mindre saker, såsom vilka utställningar som ska 

göras och så vidare, som kan vara aktuellt att laborera med. Att flytta pengar mellan de 

olika museerna har inte varit aktuellt då politikerna krävt en stor satsning på 

Textilmuseet.  

Om Heiman ser att budgeten är på väg att överskridas, eller när han inte får de medel han 

ansökt om, är det i första hand utställningar som det dras in på, dels antalet utställningar 

men också hur påkostade de blir. Marknadsföring är också en post som får stå tillbaka när 

pengarna inte räcker till. Dessvärre har museerna lidit av underskott ett par år i rad. 

Heiman menar att detta kan accepteras tillfälligt av de överordnade, eftersom det är hela 

kulturnämndens budget som måste gå ihop, men om det blir alltför vanligt med 

underskott uppstår spänningar inom nämnden då vissa enheter får stå tillbaka på grund av 

att exempelvis museerna gått med förlust. 

5.2.1 Politik i budgetprocessen 

Cardell säger att i grundbudgeten på central nivå finns det inte stor påverkan av politiken 

i budgetprocessen utan den är mest administrativ. Däremot är det mer politik inom de 

olika nämnderna eftersom de inom sitt utrymme kan göra förändringar och 

omprioriteringar. Under valår kan det märkas en skillnad i hur de politiska besluten tas, 

kommunfullmäktige är då mer benägna att godkänna behov från nämnderna. Politikerna 

kan även vara mer benägna att göra satsningar på verksamheter som syns utifrån. Dock 

inom rimliga gränser och Cardell anser inte att det är ett problem.  

Politikens påverkan på budgetprocessen är enligt Cardell störst under höstens 

budgetprocess då det ska beslutas vilka investeringar som ska göras och hur eventuella 

resurser utöver nämndernas ramar ska fördelas. Drysén kan se en skillnad i hur budgeten 

utformas politiskt beroende på om det är inför ett val eller inte. Inför ett valår är 

politikerna mer villiga att dela ut större summor pengar än vad de är annars. Drysén 

menar också att det blir upp till nämnderna att hålla de vallöften politikerna ger, något 

som kanske inte alltid går hand i hand med hur verksamheten själv önskar att utvecklas. 

Enligt Borås Stads Styr- och ledningssystem ska kommunen genomsyras av den politiska 

visionen och strategin. Budgeten ska utformas i nära dialog mellan politiker och 

tjänstemän. Den politiska visionen och strategin och därigenom de politiska målen ska 

vara grunden för vad som ska göras i organisationen. Det ska finnas klara samband 

mellan verksamhetsmål och finansiella mål och det ska gå att följa mål och uppdrag från 

kommunfullmäktige till den enskilda enheten. För att styrningen av organisationen ska 

fungera optimalt delas ansvaret in i två delar. Dels den politiska nivån där det beslutas om 
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vad som ska utföras och när. Dels den verksamhetsnivån där det beslutas om hur 

uppdraget ska utföras och av vem (Styr- och ledningsystem, 2011). 

Heiman kan se en viss förändring mellan vilka partier som vinner valet, och ifall det är 

precis innan ett nytt val. Inför nytt val vill ofta politikerna lyfta fram barn och ungdomar 

och deras naturliga rättigheter att få tillgång till kultur. Något som kan förändras med den 

politiska färgen är nivån på entréavgifter, och även där hur stora satsningar som görs på 

barn och ungdomar. Ett exempel på hur politiken styr är att det i Borås inte tas betalt av 

skolklasser, något som kan skilja sig mycket åt mellan olika kommuner. 

5.2.2 Konflikter i budgetprocessen 

På frågan om konflikter kan uppstå i budgetarbetet menar Drysén att det absolut kan 

hända. Ofta förstår olika delar av verksamheten inte varför andra delar behöver mer 

pengar, utan ser sin egen enhet som den viktigaste. Det är då ledarskapet kommer fram 

och används för att avgöra hur pengarna kommer att fördelas. Samtidigt säger Drysén att 

områdescheferna inom hans nämnd förstår sitt uppdrag och arbetar både för sin egen 

verksamhet och för nämnden som helhet. 

Lite annorlunda ser det ut på enhetsnivå kan man säga. Där är man lite 

mer avundsjuk och tycker att ”va fasen ska äldreomsorgen ha så mycket 

pengar för, när skolan får bespara”. Så rektorerna kan vara lite mer så 

kritiska. 

(Bo Drysén, Stadsdelschef Norr) 

Franzén har inte varit med om att det har blivit konflikter mellan enhetsansvariga inom 

kulturförvaltningen. Men viss irritation kan uppstå när det finns enheter som behöver 

spara för att andra enheter har överskridit sin budget. Inte heller Heiman har känt av 

uttalade konflikter mellan cheferna för de olika enheterna, men visst kan det uppstå 

spänningar när en begränsad summa pengar ska delas mellan olika verksamheter där alla 

vill ha så mycket som möjligt till sin egen verksamhet. Heiman kan se att om det blir 

sämre tider för kommunen som helhet kan dessa konflikter eventuellt bli större och svåra 

att hantera. 

5.3 Nämndernas ansvarsredovisning 

För att kommunen ska kunna uppnå det primära syftet med verksamheten, att nå de 

sociala och välfärdspolitiska målen, är enligt Budgeten för 2010 en god ekonomi ett 

grundläggande villkor. Borås Stad markerar med sin finansiella strategi att ”det 

ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål”, att ekonomin ytterst ger 

förutsättningarna för verksamheten. Trots detta finns det en rad verksamhetsmål uppsatta 

i årsredovisningen som sedan följs upp efterföljande år. För 2010 kan vissa av dessa mål 

anses uppfyllda och andra inte (Budget 2010, 2009). 

De ekonomiska målen för varje nämnd är enligt årsredovisningen 2010 det budgeterade 

resultatet efter kommunbidrag. Ofta är det budgeterade resultatet noll, men det kan 

avvika på grund av att budgeten delvis finansieras av tidigare överskott eller att nämnden 



 

- 32 - 

 

arbetar in underskott från tidigare år. Även i årsredovisningen står det att de ekonomiska 

målen är överordnade verksamhetsmålen (Årsredovisning 2010, 2011). Även i Budgeten 

för 2010 diskuteras de ekonomiska målen för varje nämnd och också här tas det upp att 

det är det budgeterade resultatet som beslutats av Kommunfullmäktige som gäller som 

det övergripande målet för hela verksamheten. Normalt är detta noll och baseras på att 

kommunbidraget är lika stort som nämndens nettokostnad (Budget 2010, 2009).  

Borås Stad uppmärksammar i budgeten för 2010 att det kan finnas en motsägelse mellan 

att uppfylla verksamhetsmål och en god ekonomisk hushållning. Det är inte säkert att en 

hög måluppfyllelse leder till en god ekonomisk hushållning (Borås Stad Budget 2010). I 

Årsredovisningen för 2010 skrivs också att en god ekonomi inte är något självändamål 

men påverkar i allra högsta grad möjligheterna för verksamheten. 

Enligt Borås Stad (Budget 2010, 2009) har varje nämnd ansvar för samtliga kostnader 

och intäkter. I driftsbudgeten planeras för varje nämnds kostnader och kommunbidraget 

ska normalt motsvara nämndens nettokostnad. Varje nämnd har också ansvar för sina 

kapitalkostnader. Det betyder att ökade kapitalkostnader som uppstår vid investeringar 

ska tas från övrig verksamhet inom nämnden. Om mindre kapital binds i verksamheten 

ger det ökat utrymme för verksamheten (Borås Stad Budget 2010).   

Cardell säger att nämnderna inte bara har budgeten att utgå ifrån utan även 

verksamhetsmål. Deras budgetförslag ska även kombineras med verksamhetsmål och vad 

de vill uppnå med verksamheten redovisas. Verksamhetsmålen ägs och styrs av 

kommunfullmäktige och är långsiktiga mål som exempelvis vad skolan ska uppnå. 

Nämnderna får precisera ett mål för nästkommande år. Dock är Cardell tydlig med att de 

finansiella målen är överordnade verksamhetsmålen. Vid en konflikt mellan 

verksamhetsmål och finansiella mål får verksamhetsmålen stå tillbaka om det inte 

handlar om lagbunden verksamhet som exempelvis att tillgodose vissa behov inom 

handikappsomsorgen eller försörjningsstöd. 

Enligt Drysén är det de ekonomiska målen som går före verksamhetsmålen inom 

organisationen. Kommunfullmäktige har beslutat att det är på detta viset och det är allas 

uppdrag inom Borås Stad att acceptera och arbeta utefter detta. Om pengarna är slut får 

verksamhetsmålen stå tillbaka. Detta är något som även Franzén håller med om, och hon 

säger att det är väldigt viktigt att den yttre budgetramen hålls för hela förvaltningen. Om 

någon enhet går med underskott ska detta balanseras genom förvaltningen. Ekonomin är 

överordnad verksamhetsmålen så om de ekonomiska medlen inte räcker till måste det 

sparas på verksamheten. Det ingår också i verksamhetsbeskrivningen för varje tjänst att 

ett ekonomiskt ansvar finns. Det är det som ingår i jobbet och är en lika stor del av 

arbetet som att utveckla verksamheten. 

Även inom de kulturhistoriska museerna i Borås Stad är det, enligt Heiman, de 

ekonomiska målen som går före verksamhetsmålen. Det finns naturligtvis 

verksamhetsmål utställda, men om pengarna är slut får det dras in på dessa mål.  
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Att det i slutändan går ihop sig, det är det jag ser som det 

viktigaste. 

(Curry Heiman, Museichef Kulturhistoriska museerna) 

Heiman menar att målet med verksamheten är att hålla budgeten. Heiman försöker få det 

att gå ihop i första hand. 

Enligt Cardell är den som får stå till svars för avvikelser inom en nämnd 

förvaltningschefen och politikerna inom nämnden. Kontinuerligt sker planerings- och 

uppföljningssamtal mellan förvaltningsledningen och stadskansliet och vid avvikelser kan 

förvaltningsledningen bli kallade till särskilda samtal. Stadskansliet ska göra en 

bedömning av trovärdigheten av det som förvaltningsledningen säger. Cardell säger att de 

på central nivå exempelvis inte går ut och avkräver en förskolechef utan detta är 

nämndens eget ansvar. 

Drysén menar att Borås Stad blivit alltmer tydlig i sitt förhållningssätt mot ekonomiskt 

ansvar, det har blivit alltmer viktigt att alla håller sig till sin budget. Om budget inte hålls 

och ansvaret inte sköts blir konsekvensen omplacering. 

Den dagen jag uttalar att jag inte har förtroende för en områdeschef så 

plockar jag bort den från den rollen. Den kommer få göra något annat. 

(Bo Drysen, Stadsdelschef Norr) 

Detta ska enligt Drysén fungera likadant i alla stadsdelsnämnder och också nedåt, för 

områdeschefer och enhetschefer. 

Det är stadskansliets ansvar att styra nämnderna, samtidigt menar Cardell att det är 

verksamheten under nämnderna som producerar underskott eller överskott. De som är 

budgetansvariga har ansvar för sin personal och ekonomi och de ska även ha möjlighet att 

påverka och styra över nämnden.  

Du måste äga din verksamhet för att kunna styra över den och 

kunna ta konsekvenserna av det också. Det är jätteviktigt. Blir det 

dåligt måste du kunna ta en konsekvens. Du kanske till och med 

ska bli flyttad från ditt jobb om du inte klarar av att sköta det. Det 

måste finnas sådana konsekvenser igenom organisationen. 

(Roger Cardell, Budgetchef Borås Stad) 

Nämnderna har enligt Cardell ett lönsamhetsansvar eller ett kostnadsansvar. Det är olika i 

olika nämnder. Vissa nämnder har ingen större möjlighet att påverka dess intäkter, 

medans andra nämnder kan påverka sina intäkter till viss del. En nämnd som exempelvis 

Fritid och folkhälsonämnden har möjlighet att påverka intäkterna av lokalhyra och andra 

avgifter. I resultaträkningen för varje nämnd räknas det budgeterade kommunbidraget 

som en intäktspost. Även i verksamheter där det inte finns möjligheter att påverka 

intäkterna i form av högre avgifter kan det finnas möjlighet att påverka intäkterna. Ett 

exempel som Cardell nämner är en förskolechef som sin budget får intern ersättning i takt 

med ökade volymtimmar. Det ska verka som ett incitament för förskolechefen att ta emot 
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fler barn. Om denna internersättning inte hade existerat medar Cardell att förskolechefen 

hade haft som ambition att ta emot så få barn som möjligt. 

Drysén säger själv att han har ett ansvar för att intäkter och kostnader tillsammans inte får 

bli negativt utifrån budgeten. Att varje budgetpost inte följs är inte det viktigaste, utan det 

är helheten. På frågan om han har möjlighet att påverka både intäkter och kostnader anser 

han att han har det. Han kan inte påverka intäkterna fullt ut, på grund av att budgeten 

slutgiltigt sätts av andra, men det finns intäkter som absolut är inom hans kontroll. 

Drysén pekar på ett exempel där hans stadsdelsnämnd kan se till att skapa en bra 

förskoleverksamhet vilket gör att barn i andra stadsdelar vill gå där och detta leder då till 

en ökad intäkt. 

De intäkter som Heiman känner att han har störst möjlighet att påverka är de ansökningar 

om fondbidrag som kan göras. Entréavgifter och liknande bestäms av kulturnämnden. För 

att klara verksamhetsmålen så bra som möjligt söker Heiman många externa medel, som 

exempelvis Nordisk kulturfond eller regionsnära bidrag. Det finns också viss försäljning 

och uthyrning i samband med de kulturhistoriska museerna som Heiman kan påverka, 

men detta är inga direkt stora poster. 

Heiman kan påverka vissa kostnader, såsom timanställningar och omläggning av 

ordinarie personals schema för att minska lönekostnaderna. Han säger att han har ett 

resultatansvar när det utvärderas inom nämnden, men samtidigt menar han att det kan 

vara svårt att påverka vissa saker. Som tidigare nämnts kan han påverka intäkterna på 

vissa sätt, men inte fullt ut. Kostnaderna har han större chans att påverka, trots att det 

relativt ofta kommer okontrollerbara kostnader som måste hanteras och som inte finns 

budgeterade. 

Franzén säger att de enhetsansvariga i kulturnämnden är ansvariga för att hålla sin 

budget, och inom kulturförvaltningen är det varierande hur mycket erfarenhet de 

enhetsansvariga har inom ekonomi. Några har erfarenhet ifrån andra verksamheter där de 

har jobbat med ekonomi. Andra kommer som en konstnärlig ledare inom ett 

kulturområde. Dock är systemet uppbyggt för att de enhetsansvariga ska ha ansvar även 

över ekonomin. Franzén menar att det fungerar och att det därför är viktigt med 

administrativ stödpersonal. 

Men ska du också vara ekonomiansvarig så måste du liksom ha 

den där helheten och man inte lämna ifrån sig en del. 

(Eva-Lotta Franzén, Förvaltningschef Kulturnämnden) 

Inom kulturförvaltningen budgeteras det för både kostnader och intäkter. Förvaltningen är 

enligt Franzén till stor del beroende av de intäkter som kommer från olika bidrag; 

regionsbidrag och statsbidrag. Franzén upplever sig kunna påverka både intäkter och 

kostnader men kostnaderna är lättare att påverka.  

Att få ett större ekonomiskt ansvar leder till en större motivation i arbetet med 

verksamheten anser Heiman. Det finns egentligen ingen inom organisationen som har 

något ekonomiskt ansvar gentemot Heiman, utan det är han som svarar uppåt. 
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Att utveckla verksamheten finns det alltid möjligheter till, men Heiman önskar att han 

hade större möjligheter att hitta delar i budgeten som kan flyttas och användas på andra 

sätt. Han tycker att mycket av de kostnader, och även intäkter, är väldigt fasta och 

statiska och svåra att förändra, men trots detta säger han: 

Det är klart att det alltid finns möjligheter att förändra, utveckla 

verksamheten. 

(Curry Heiman, Museichef Kulturhistoriska museerna) 

5.3.1 Överskott/underskott och gemensamt ansvar 

Om det uppstår oförutsedda kostnader ska resurserna enligt Cardell i första hand fördelas 

om inom nämnden. Om en nämnd gör ett överskott får detta sparas inom nämnden och 

vid underskott ska underskottet återbetalas under nästkommande år om inte politikerna 

förlänger återbetalningsperioden. Detta kan leda till att olika nämnder har olika 

ekonomiska förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Borås Stad försvarar detta med 

att nämnderna från början har haft samma förutsättningar och det är deras handlanden 

som har gjort att några nämnder har fått överskott och några har underskott. Cardell anser 

ändå att den modellen med ekonomiskt ansvarstagande är bra. Anledningen är att 

kommunen vill motivera till ett större ekonomiskt ansvarstagande. Om det inte får några 

konsekvenser att överskrida budgeten finns större risk att flera nämnder gör det. Likaså 

om det inte finns några incitament för att göra ett överskott kommer resurserna att 

användas till kostnader som kanske inte är nödvändiga. Cardell menar att det är klassisk 

ekonomistyrning och ett kraftigt motivationsredskap i en organisation att belöna den som 

har ordning på ekonomin och kan styra den och till och med få ett överskott. 

Gör du överskott så får du inte använda det. Då ska det gå till 

den andra för att täcka den andres underskott. Då kan man vara 

rätt säker på att de överskotten inte uppstår. 

(Roger Cardell, Budgetchef Borås Stad) 

Även om nämnderna enligt Cardell har ansvar för både sitt över- och underskott så har de 

inte fri användning. Vid överskott får nämnderna be om tillåtelse från kommunstyrelsen 

och fullmäktige för att få använda resurserna. Resurserna ska då riktas till ett specifikt 

användningsområde och måste gå till engångsmässiga satsningar och får inte användas 

till att höja nivån i den vanliga verksamheten. 

Om det blir ett överskott inom nämnden ett år får detta behållas inom nämnden men det 

får enligt Drysén inte användas hur nämnden vill. Om överskottet ska användas ett år 

måste nämnden ansöka om detta hos kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och det 

händer relativt ofta att det ges ett avslag på denna ansökan. Drysén jämför med 

Göteborgs Kommun där nämnden fullt ut ägde sitt överskott och sitt underskott vilket 

enligt honom leder till ökad motivation. 

I Göteborg blir det omedelbar effekt, där var man jättetydlig åt båda 

hållen kan man säga. Var det så att någon på någon nivå inte höll sin 

budget så blev det någon effekt, det vill säga man kanske inte kunde 
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fortsätta på den tjänsten. Och man var tydligare med ansvaret då, kring 

ekonomin, än man är här i staden. 

(Bo Drysén, Stadsdelschef Norr) 

Inom kulturförvaltningen menar Franzén att de måste ansöka om att få utnyttja sitt 

ackumulerade överskott och det ska beslutas om i kommunfullmäktige. Överskottet ska 

då gå till en engångskostnad. Överskott och underskott inom nämnden räknas på hela 

nämnden och är inget som kommer en enskild enhet tillgodo. Om museerna går med 

vinst är detta inget som kommer Heiman tillgodo nästa år, utan den summan läggs i den 

gemensamma nämndens vinster, och kan komma att delas ut till olika enheter beroende 

på behov och efterfrågan. 

I budgeten för år 2010 beskrivs att nämndernas ekonomiska ansvar gäller över tiden och 

resultatet för varje år balanseras över till nästkommande år. För att kommunens resultat 

som helhet inte ska försämras kraftigt är det inte tillåtet att använda ett ackumulerat 

överskott automatiskt utan beslut ska fattas av Kommunfullmäktige. För att inte riskera 

att inte nå upp till verksamhetsmål eller kraftiga besparingar kan Kommunfullmäktige 

tillåta att större underskott inarbetas över en längre period (Budget 2010, 2009). 

Drysén själv säger att han försöker föra en dialog med stadshuset för att få dem att förstå 

den stora drivkraften i att själv äga både sitt över- och sitt underskott. Som det ser ut idag 

påverkas inte enheterna jättemycket av om de följer budget eller inte på grund av att om 

en enhet överskridit sin budget blir budskapet i slutet av året till alla inom nämnden att de 

måste hålla igen, oavsett om de ligger på plus i jämförelse med budget. 

5.4 Ekonomistyrning i organisationen 

5.4.1 Kontrollerbara och icke-kontrollerbara poster 

Cardell säger att det kan uppstå stora oförutsedda kostnader som inte nämnderna har 

möjlighet att ta från den övriga verksamheten. Ett exempel är de två tidigare vintrarna där 

det uppstod stora underskott inom gatunämnden på grund av mycket snö. Då kan 

politikerna godkänna ett underskott i den aktuella nämnden det året. 

Att också ansvara för de kostnader och intäkter som ligger inom nämndens kontroll är en 

naturlig del av arbetet menar Drysén. Även kostnader som tillkommit utanför hans 

kontroll måste rapporteras och förklaras. Oftast förstås detta av stadshuset, men det beror 

också enligt Drysén en del på hans egen, och ekonomernas, pedagogiska förmåga att 

förklara och försvara. Likadant är det inom stadsdelsnämnden där områdescheferna får 

svara för sitt ansvar gentemot Drysén och enhetscheferna svarar mot områdescheferna. 

Vi har uppföljningar som vi gör varje månad. Enhetschefen gör 

uppföljningar mot områdeschefen och områdeschefen mot mig, kring 

den budgetram som dom har fått tilldelad då. 

(Bo Drysén, Stadsdelschef Norr) 



 

- 37 - 

 

Franzén säger att varje budgetavvikelse ska förklaras och diskuteras med 

kommunledningen. Om nämnden skulle gå med underskott krävs att det finns godtagbara 

förklaringar. På frågan om Heiman känner att han blir utvärderad på grund av 

okontrollerbara kostnader svarar han att han naturligtvis måste förklara och försvara dem, 

men att det vanligtvis är något som accepteras som okontrollerbart. Det kan dock ses som 

mindre populärt från cheferna för andra enheter, då de okontrollerbara kostnaderna måste 

tas någonstans ifrån, och det blir på bekostnad av andra enheters verksamhet. 

5.4.2 Kontroll 

Enligt Borås Stads Styr- och ledningssystem finns ett rapporteringssystem som ger 

relevant information över hur finansiella mål och verksamhetsmål uppfylls. Under året 

sker ett antal olika uppföljningar där nämnderna rapporterar till stadskansliet hur målen 

följs (Styr- och ledningsystem, 2011). 

För att uppnå en god ekonomi och ha kontroll över verksamheten är det enligt budgeten 

för 2010 en förutsättning att varje nämnd klarar att bedriva sin verksamhet inom tilldelat 

kommunbidrag. Kommunen har under de senaste åren kunnat redovisa positiva 

avvikelser gentemot budget och även nämndernas budgetföljsamhet har förbättrats. 

Tidigare kunde nämnderna ha haft stora underskott men under de senaste åren har dessa 

haft större kontroll över ekonomin. En av de främsta anledningarna till detta tros vara ett 

frekvent uppföljningsarbete. En grundförutsättning för en kommun är kontroll över 

ekonomin (Budget 2010, 2009). 

5.4.3 Intern prissättning 

Intern prissättning inom kommunen fungerar enligt Drysén inte på ett tillfredsställande 

vis. Det förekommer mycket intern prissättning och intern handel, bland annat för IT-

tjänster, e-handel och upphandling. I dagsläget finns ingen gällande prislista och det 

skiljer sig mellan olika tjänster om det debiteras för användning eller om det debiteras en 

totalsumma beroende på hur många som exempelvis arbetar inom en nämnd.  

Nu kommer det ibland bara sådär fakturor till oss som vi ska betala utan 

att vi själva var med i processen och inte har vetat om det inför 

budgetarbetet. Och till och med så har det under 2011 saker och ting 

bara lagts in i vårat ekonomisystem som en kostnad, utan att det finns 

något underlag då från den förvaltningen här i stan då. Så det har varit 

under all kritik. Men det kan bara bli bättre! 

(Bo Drysén, Stadsdelschef Norr) 

Stadsdelsnämnd Norr kan själva fakturera för exempelvis skola eller förskola, men det är 

enligt Drysén oftast inte fråga om marknadspriser. För exempelvis IT-tjänster räknas det 

ut vad det kommer kosta hela kommunen under ett år och sedan fördelas det ut på de 

olika verksamheterna utifrån olika kriterier. Detta är på väg att förändras vilket ger 

nämnderna en något större möjlighet att påverka sina kostnader, men dock inte fullt ut. 

Det ska enligt Drysén inte bli någon som gör vinster på den interna handeln. I dagsläget 

har nämnderna inte möjlighet att välja tjänster utanför kommunen som redan finns, men 
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detta är något som Drysén ser som en eventuell möjlighet i framtiden. Det finns också 

delar av verksamheten, som exempelvis Servicekontoret, som finns till endast för 

kommunens verksamhet, och som därmed inte arbetar för eller till någon annan. 

Inom Borås Stad finns det enligt budgeten för 2010 ett internhyressystem och en stor del 

av kommunens kostnader utgörs av kostnader för just lokaler. Borås Stad anser att det är 

viktigt att lokalkostnaderna uppfattas som rimliga och påverkbara från nämndernas sida. 

Nämnderna ansvarar för alla kostnader inom nämnden och då även lokalkostnaderna, 

kostnaderna kan påverkas genom att nämnderna själva till stor del bestämmer över 

lokalanvändningen. Vissa begränsningar finns och anledningen är att kommunen som 

helhet vill försäkras om ett effektivt lokalutnyttjande (Budget 2010, 2009). 
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6 Analys 
I detta avsnitt analyserar vi den teoretiska referensramen mot den insamlade empirin. På 

detta sätt kan vi se hur det som forskare och författare säger och skriver passar in på just 

Borås Stad. Det är sedan detta avsnitt som kommer utmynna i en diskussion och därefter 

slutsatserna för hela studien. 

6.1 Budgetprocessen 

I Borås Stad används budgeten som en ekonomisk plan för kommande period. Detta är i 

linje med hur Wildavsky (1979) säger att budgeten beskriver de förväntningar som 

organisationen har på sig självt. Som tidigare beskrivits anser Wildavsky (1979) att 

meningen med en budget är att vissa mål ska uppfyllas med vissa medel och vem som 

ansvarar för detta är en fråga att diskutera. I Borås Stad finns det för varje enhet 

verksamhetsmål som ska uppfyllas med tilldelat kommunbidrag. Den som ansvarar för 

detta är enhetens chef. Vidare menar Wildavsky (1979) att budgeten är ett verktyg för 

fördelning av resurser på grund av att medlen oftast är begränsade. Borås Stad använder 

budgeten, tillsammans med en resursfördelningsmodell, till resursfördelning inom de 

olika verksamhetsområdena. Inom Borås Stad ligger budgeten till grund för 

ekonomistyrning och kontroll genom hela organisationen.  

Wildavsky (1979) menar att det är unikt för varje organisation hur denna väljer att 

hantera sin budget och syftet med den. Det som är viktigast är att organisationen självt är 

medveten om anledningen till budgeteringen och varför denna ska följas. I Borås Stad 

finns det ett Styr- och ledningssystem som ligger till grund för hur budgeten ska utformas 

och följas upp, och det är på detta vis kommunen hanterar sin budget och beskriver syftet 

med den.  

Enligt Brorström et al. (2006) finns det två utgångspunkter för en kommunal budget; 

behovsbudgetering och resursorienterad budgetering. I Borås Stad används enligt Cardell 

resursorienterad budgetering. Budgetprocessen börjar med att stadskansliet definierar 

vilket ekonomiskt utrymme som finns inför nästa periods budget. Därefter fördelas 

resurserna till de olika verksamheterna. Drysén säger att efter omorganisationen av 

kommunen under 2010 och 2011 ska budgetprocessen ändras. Den ska gå från en 

resursorienterad budgetering till en behovsbudgetering. Detta är ett arbete som har 

påbörjats inom vissa nämnder i kommunen och Drysén har uppfattningen att 

förändringen kommer att göra så en behovsbudgetering är applicerbar inom 

organisationen inom några få år. En fara med detta är enligt Brorström et al.  (1996) att 

varje enhet kan komma att överdriva sina behov (Brorström et al., 1996).  

Enligt Brorström et al. (1996) är syftet med en resursorienterad budgetering att förenkla 

budgetprocessen, men att det medför en viss stelhet och skillnaderna från år till år blir 

små. Detta kan kännas igen i Borås Stad. Cardell säger att rambudgetarna utgår från 

föregående år med uppräkning av löner och förändringar i demografi. Även Drysén 

menar att budgeten inom Stadsdelsnämnden Norr inte har genomgått stora förändringar. 

Också inom kulturförvaltningen säger Franzén att årets budget främst har utgått från 

föregående år. Detta kan kännas igen i det Cox et al. (1989) säger angående att det i 
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offentlig verksamhet oftast ligger fokus på orörlig budget, att jämföra med i privat 

verksamheten där budgeten ofta är betydligt mer rörlig. 

6.1.1 Politik i budgetprocessen 

Som vi tidigare berättat finns det en undersökning gjord av Alan et al. (1991) där han 

kommit fram till olika politiska anledningar till varför kommuner kan få en stor differens 

mellan budgeterat resultat och utfall. I Borås Stad kan vissa av dessa tendenser ses. 

Cardell menar att budgeten oftast följs och att kommunen därför inte lider av dessa 

problem. Det finns däremot vissa motsägelser då Cardell säger att politiken inte spelar 

särskilt stor roll i budgetprocessen, medans Drysén och Borås Stads styr- och 

ledningssystem säger att allt budgetarbete egentligen är politiskt. Dock säger både 

Cardell, Drysén och Heiman att de kan märka av skillnader i hur kommunen vill 

budgetera om det är valår. Under dessa år vill politikerna oftast satsa på verksamheter 

som tydligt syns utifrån. Detta är helt i linje med vad Alan et al. (1991) kom fram till i sin 

undersökning när han diskuterar om snedvridningar och utfall inte är slumpmässiga, utan 

tydligt korrelerar med olika egenskaper inom kommunen.  

Alan et al. (1991) pratar också om att det i vissa kommuner kan finnas systematiska 

överskott på grund av att vissa politiker vill te sig bättre, och att budgeten förändras 

precis efter ett omval, men detta är inget som studien har visat i Borås Stad. Att 

budgetprocessen är politisk verkar det däremot inte finnas några tvivel om då politikerna 

i Borås Stad under hösten fördelar de eventuella resurser som finns kvar inom ramen för 

budgetarbetet till de verksamheter de tycker behöver dem bäst. 

Cox (1989) har i en undersökning av kommuner kommit fram till att det svåraste att 

beräkna i en kommun är intäkterna. Enligt Cardell är så inte fallet i Borås Stad. Han anser 

att både kostnader och intäkter är jämförbart svåra att beräkna. 

6.1.2 Ansvar 

Som vi tidigare beskrivit använder många organisationer sig av ansvarsredovisning. 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är detta ett bra sätt för stora organisationer att 

styra verksamheten. Organisationen delas då in i naturliga delar där kostnader, intäkter, 

lönsamhet och resultat är de fyra grundstenarna. I Borås Stad är det tydligt att denna 

indelning finns. Enligt budgeten för 2010 har varje nämnd ansvar för samtliga kostnader 

och intäkter, vilket alltså ger en resultatenhet, och också Cardell skriver under på detta. 

Enligt Cardell är det förvaltningschefen och politikerna för varje nämnd som står till 

svars för eventuella avvikelser. Detta är helt i enlighet med det Anthony och 

Govindarajan (2007) säger angående att varje ansvarsenhet ska ledas av en chef som är 

ansvarig för dess aktiviteter. Drysén säger dessutom att han själv som förvaltningschef 

har ansvar för intäkter och kostnader, vilket ger ett resultatansvar. Anthony och 

Govindarajan (2007) säger också att ett antal olika ansvarsenheter i en viss hierarki bildar 

organisationen, och detta stämmer väl överens med Borås Stad där det finns en tydlig 

hierarki fördelad på ansvar. 



 

- 41 - 

 

Anthony och Govinarajan (2007) 

menar att varje enhet är som en 

mindre organisation i sig själv. 

Detta stämmer fullt ut i Borås Stad 

då varje enhet, enligt kartan ovan, 

har ansvar för sin egen budget och 

att den följs. Enligt Drysén har 

chefen på varje nivå möjlighet att 

fördela sina pengar som denne 

tycker passar bäst. 

Sedan kan budgeten avvika, och 

det viktigaste är enligt både 

Drysén, Heiman och Franzén att 

hela nämndens budget följs. Detta 

stämmer väl överens med det 

Wildavsky (1979) skriver om att 

budget kan ses som ett kontrakt. I Borås Stad är budgeten ett kontrakt som ska följas där 

budgeten innehåller de uppdrag som Kommunfullmäktige ger till nämnderna. Enligt 

Franzén ska en enhets underskott balanseras med en annan enhets överskott. Men trots 

detta ska varje enhet följa sitt ansvar och kunna förklara varför det inte gått som det 

borde. Det blir enligt Drysén konsekvenser om inte ansvaret följs.  

Oftast är det utflöde som kommer ifrån enheterna inom en offentlig verksamhet service, 

och så även i Borås Stad. Det kan enligt Anthony och Govindarajan (2007) ofta vara svårt 

att mäta detta utflöde inom en kommun. Cardell intygar att så är fallet, det är enligt 

honom svårt att veta exakt hur bra det går för kommunens verksamheter. Samtidigt finns 

det i årsredovisningen för 2010 en uppföljning där kommunen kontrollerar om de 

verksamhetsmål som kommunen satt upp uppfyllts. Detta kan vara ett sätt för att förbättra 

mätningen av hur verksamheten sköter sig. Ibland kan utflödet vara till en annan enhet, 

och detta finns inom Borås Stad i form av exempelvis Servicekontoret som enligt Drysén 

arbetar för att ge service till de övriga delarna av kommunen. 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) tenderar ansvarsredovisningen i allt större 

utsträckning kännetecknas av resultatenheter. I Borås Stad kan ses att så är fallet idag. 

Alla enheter vi har varit i kontakt med använder sig av resultatansvar, och det verkar vara 

något som är utbrett inom organisationen. Däremot har det varit svårare att få fram 

information om detta är en trend som startat de senaste åren eller om just Borås Stad 

alltid haft sin organisation uppdelad på detta vis. Svårigheterna har bestått i att de 

personer vi har intervjuat som regel inte har funnits tillräckligt länge inom 

organisationen. Dock kan vi med tydlighet se att Borås Stad håller med Anthony och 

Govindarajan (2007) om att resultatansvar och resultatenheter är att föredra. 

För att en enhet fullt ut ska kunna fullgöra sitt ansvar måste denna fullt ut kunna påverka 

de saker de har ansvar för. Enligt Madden och Thor (1976) är det detta som gör att en 

”vanlig” organisation skiljer sig från en som använder sig av ansvarredovisning.  Borås 

Stad är tydlig med ansvaret, men de har inte kommit ända fram gällande påverkbarheten. 

Figur 6 Verksamhetsmodell (Styr- och ledningsystem, 2011) 
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Detta verkar dock inte vara något som ifrågasätts, då både Drysén, Heiman och Franzén 

tydligt förstod sitt ekonomiska ansvar och stod för det. Franzén nämnde bland annat att 

det ingår i tjänstebeskrivningen att ta det ekonomiska ansvaret, och är man inte med på 

det bör man söka ett annat arbete. 

Drury (2008) menar att varje ansvarsenhet har ett mål som oftast sätts via budget, och 

enheten har sedan ansvar för denna. I Borås Stad fungerar ansvaret på precis detta sätt, 

och Cardell säger bland annat att stadskansliet noga följer upp varje enhets budget och 

eventuella avvikelser måste förklaras och diskuteras. 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) bör en organisation hålla sig till sin budget då 

frågetecken annars kan uppstå. Exempelvis kan kommunens invånare undra om 

verksamheten verkligen uppfyllt sina krav om det blir ett stort överskott på budgeten. I 

Borås Stad sköts detta genom att varje enhet själv får ta hand om sitt över- eller 

underskott. På så vis syns det inte på samma sätt för hela kommunen, och eftersom 

kommunstyrelsen kontrollerar när överskott får användas blir det inte lika stor effekt på 

de finansiella rapporterna då de kan sprida ut överskott från ett år på användning över 

flera år. 

Anthony och Govindarajan (2007) säger också att då varje organisation kan delas in i 

flera olika enheter, där varje enhet har ett visst ekonomiskt ansvar, leder detta till att om 

varje enhet håller sitt ansvar håller hela organisationen också sin budget. Detta kan ses 

tydligt i Borås Stad där det enligt Drysén är tydligt med ansvaret, och där konsekvenser 

ges om inte budget följs. Det är enligt både Heiman och Franzén oerhört viktigt att varje 

nämn som helhet håller sin budget. På så sätt håller hela organisationen sin budget. Om 

någon del av organisationen misslyckas, misslyckas enligt Anthony och Govindarajan 

(2007) hela budgeten. Helt i enlighet med detta finns det hårda krav på att varje enhet 

följer sin budget i Borås Stad. Enligt alla källor vi inhämtat information om är det de 

finansiella målen som går före verksamhetsmålen. Detta innebär att om pengarna börjar 

ta slut krävs det att enhetschefen tar ansvar och beslutar vilken del av verksamheten som 

ska få stå tillbaka. 

6.1.3 De fyra enheterna 

Vi har i tidigare del av studien beskrivit skillnaderna mellan de fyra olika enheterna som 

enligt Anthony och Govindarajan (2007) oftast finns representerade i en organisation: 

intäktsenhet, kostnadsenhet, lönsamhetsenhet och resultatenhet. Som vi tidigare nämnt 

består Borås Stad, enligt vår undersökning, till allra största del av resultatenheter. Detta 

har vi kommit fram till på grund av de svar vi fått under de intervjuer vi genomfört. 

Enligt Anthony och Govindarajan har en enhet resultatansvar om det finansiella resultatet 

mäts i skillnaden mellan intäkter och kostnader. Så är fallet för både Drysén, Heiman och 

Franzén.  

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) är en resultatenhet när enhetens finansiella 

resultat mäts i skillnaden mellan intäkter och kostnader. Denna enhet ger en helhetsbild 

för de överordnade, och det är en av de stora fördelarna med den. I Borås Stad används 

detta ansvar flitigt, och det betyder att man som ansvarig ska hålla budgeten gällande 
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både intäkter och kostnader. De intäkter som fås är till största del budgeten, alltså den del 

av kommunbidraget och andra pengar som ges till varje enhet. Den delen av intäkterna 

kan cheferna påverka till viss del, innan budgeten är spikad. Detta görs enligt Drysén med 

både formella och informella möten. Sedan har varje enhet också en möjlighet att själv 

påverka sina intäkter i form av exempelvis bidrag, eller att de inom nämnden utvecklar en 

del i sin verksamhet så pass att den lockar medborgare från andra stadsdelar eller 

kommuner, vilket genererar intäkter från den andra stadsdelen. 

Kostnaderna är enligt Franzén enklare att påverka, och det är här det allra största ansvaret 

ligger på enhetscheferna. Enligt Drysén kan oförmåga att hålla budgeterade kostnader 

leda till omplacering inom kommunen. Kostnaderna som ska hållas är de som är 

budgeterade, och som vi tidigare nämnt är det i både formella och informella möten som 

budgeten bestäms. När sedan dessa beslutas har enhetschefen oftast full, eller mycket 

stor, möjlighet att påverka kostnaderna. I de fall kostnaderna överstiger budget och inte 

kunde kontrolleras brukar det enligt både Drysén och Heiman accepteras av 

kommunstyrelsen så länge förklaringen är god nog.  

Resultatenheter ger enligt Anthony och Govindarajan (2007) möjlighet till enklare 

uppföljning, och kvaliteten på de beslut som fattas förbättras och huvudkontoret kan 

koncentrera sig på sina uppgifter och ge större frihet till enheterna. I Borås Stad ges det 

stor frihet till varje nämnd eller enhet. Det är frihet under ansvar som kan leda till 

omplacering, men som också kan leda till större motivation om enhetschefen klarar av att 

kontrollera sina arbetsuppgifter. Detta är enligt både Heiman och Drysén något som är 

positivt och som kan leda till en bättre verksamhet. Enligt Cardell ökar också kvaliteten 

på de beslut som tas, eftersom han menar att kommunledningen måste lita till att den 

aktuella nämnden är bäst lämpad att ta de beslut som den tar. 

Anthony och Govindarajan (2007) menar att det finns en risk med att använda sig av 

resultatenheter, och det är att det kan skapa större konkurrens mellan de olika enheterna. I 

värsta fall kan den del av organisationen som är bäst lämpad att utföra en uppgift inte 

göra det, på grund av konkurrens från en annan enhetschef. I Borås Stad verkar inte detta 

vara något större problem, då åsikten verkar vara att enheterna respekterar varandra och 

varandras kompetensområden. Som exempel säger både Drysén och Heiman att viss 

konkurrens kan förekomma, men att varje enhetschef vet sitt uppdrag och att denne 

arbetar för hela verksamheten, och inte bara sin egen enhet. 

Som en ganska naturlig del av att Borås Stad är en kommun förekommer det inga rena 

intäktsenheter. Detta är enligt Anthony och Govindarajan (2007) något som mer 

förekommer inom försäljningsverksamhet, och någon sådan bedriver inte Borås Stad 

enligt den organisationskarta som de erhåller på sin hemsida. Men då 

kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för hela kommunen är det också 

denna som är ytterst ansvarig för intäkterna i kommunen. Precis som Drysén nämner kan 

en nämnd genom att arbeta för att ge medborgarna största möjliga service locka till sig 

fler medborgare och intäkterna kan ökas.  

Kostnadsenhet är en ansvarsenhet som enligt Anthony och Govindarajan (2007) mäter 

inflödet i monetära termer, men inte utflödet. Detta är något som mycket väl kan stämma 
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in på en kommun, och så även Borås Stad. Franzén säger bland annat att hon anser att 

kostnader är enklare att påverka än intäkter. Det är också tydligt att inflödet, det vill säga 

budgeten, är enkelt att mäta i monetära termer, men detsamma gäller inte för utflödet. Då 

de flesta av kommunens verksamhet är handel med tjänster och service ger detta en stor 

utmaning i att mäta utflödet. Trots detta görs försök, bland annat med måluppfyllelsen 

som redovisas i Årsredovisningen varje år. 

Enligt Cardell förekommer det rena kostnadsenheter inom kommunen, och det är då den 

typ av nämnd som inte har någon möjligheter överhuvudtaget att påverka sina intäkter. 

Dock är detta relativt ovanligt då de allra flesta nämnder kan påverka sina intäkter i större 

eller mindre utsträckning. 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) finns det två olika typer av kostnadsenhet; 

standardkostnadsenhet och ren kostnadsenhet. I Borås Stad är den mesta delen av 

kostnaderna av typen ren kostnadsenhet. Detta på grund av att det kan vara svårt att 

beräkna någon exakt kostnad, vilket stämmer väl överens med tjänstesektorn och 

”försäljning” av service. Att utflöden inte kan mätas i monetära termer är enligt Anthony 

och Govindarajan (2007) ytterligare ett typiskt drag för ren kostnadsenhet. Slutligen 

formas budgeten via hur mycket arbete som kommer att krävas för att producera den 

mängden service som kommunens invånare kräver, och detta är också helt i enlighet med 

ren kostnadsenhet. 

Investeringsenhet, också kallad räntabilitetsenhet, ger enligt Anthony och Govindarajan 

(2007) också ett ansvar för hur varje enhet väljer att göra sina investeringar. På grund av 

att det enligt både Drysén och Franzén inte är enheten själv som äger sitt överskott eller 

underskott, och inte har möjlighet att fullt ut besluta om vilka investeringar som ska 

göras, och hur mycket som ska sättas av för aktuella investeringar, ges heller ingen 

möjlighet att ha ett investeringsansvar. 

6.1.4 Användning av ansvarsredovisning 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) används ansvarsredovisning till stor del för att 

tillhandahålla viktig ekonomisk information uppåt i organisationen. I Borås Stad är 

uppföljning, och att stå till svars för sina handlingar uppåt, en stor del av arbetet för 

enhetscheferna. Detta bekräftas av samtliga intervjuade personer och det hörs tydligt, 

bland annat hos Drysén, att detta ses som något mycket viktigt. Samtidigt säger Cox et al. 

(1989) att chefen för en enhet inte är delaktig i att utforma syftena för budgeten, men 

däremot att uppfylla dessa syften. I Borås Stad stämmer arbetssättet mycket väl överens 

med vad ovanstående forskare säger. Det är kommunstyrelsen som sätter upp målen för 

verksamheten och hur verksamheten i stort ska styras. Som Drysén säger är det 

nämnderna som får se till att politikernas vallöften genomförs, något som inte alltid går 

hand i hand med vad nämnden önskar få ut av verksamheten. 

Madden och Thor (1976) säger att ansvarsredovisning kan leda till att öka effektivitet och 

vinst i och med att det ger makt och ansvar till den ledare som kan hantera det. Detta har 

till viss del skett i Borås Stad. Exempelvis Drysén hade ett tydligt sätt varpå han 

delegerade ansvar inom sin nämnd, och enligt honom såg i alla fall alla stadsdelsnämnder 
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ut på samma sätt. Hans vision, att budgetarbetet startar nere i verksamheten, för 

organisationen visade klart och tydligt att den kan leda till ökad effektivitet och vinst i 

form av större måluppfyllelse av verksamhetsmålen. Även Heiman talade om att makt 

och ansvar till en ledare kan leda till ökad effektivitet.  

McNally (1980) menar att motivationen för en person höjs i samma takt som ansvaret 

ökar. Om en enskild person tilldelas ett ansvar som denne har möjlighet att påverka leder 

detta till en ökad motivation. Enligt Heiman stämmer detta mycket väl överens med 

sanningen och han menar att ju större ansvar han själv får, och ju mer han kan påverka 

detta ansvar, desto mer motiverat blir han att utföra ansvaret på ett bra sätt.  

Enligt Henry De (1969) är ansvarsredovisning använt och accepterat även utanför den 

finansiella sektorn där det ursprungligen startade. Det visar vår empiriska undersökning i 

Borås Stad att det definitivt stämmer väl överens med sanningen. Lapslev (1994) säger att 

även företag som inte är uppbyggda på sättet producera-och-sälj också kan få stor nytta 

av ansvarsredovisning, bland annat i form av minskade interna kontroller. I dagsläget har 

Borås Stad användning av ansvarsredovisningen på flera sätt, och bland annat genom att 

de interna kontrollerna har minskat som en följd av den naturliga uppföljningen av varje 

enhet. Detta stämmer ännu mer på grund av att många av enheterna i Borås Stad är 

resultatenheter. 

6.1.5 Kritik mot ansvarsredovisning 

Som vi har beskrivit i den teoretiska referensramen riktas stor kritik mot 

ansvarsredovisning mot att ansvaret innefattar även icke-kontrollerbara poster. McNally 

(1980) säger att ansvarenheternas resultat kan bli missvisande på grund av att de 

utvärderas för även poster som de inte kan kontrollera. I Borås Stad har finns det inte 

något klart tillvägagångssätt över hur de hanterar icke-kontrollerbara poster. Utan här 

sägs att den ansvarige har ansvar över alla intäkter och kostnader. Det är först vid 

avvikelser som Kommunstyrelsen tar hänsyn till om posten var kontrollerbar eller icke-

kontrollerbar. McNally (1980) menar att detta kan bero på otillräckliga ansträngningar att 

skilja på kontrollerbara och icke-kontrollerbara poster eller att enheterna inte är rätt 

fördelade efter rätt ansvar. Även Baiman och Noel (1985) riktar kritik mot att det inte tas 

hänsyn till kontrollerbara och icke-kontrollerbara poster.   

Plant och Douglas (2006) säger att anställda som hålls ansvariga för icke-kontrollerbara 

poster kan bli frustrerade och omotiverade. Men om de anställda blir delaktiga i mål och 

resultat kan detta öka motivationen. Genom att nämnderna även ansvarar för sitt 

underskott respektive överskott ökar Borås Stad motivationen att hålla budgeten. Cardell 

pratar om att nämnderna inte skulle vara lika motiverade att hålla sig inom budgeten om 

de inte fick ta del av överskottet och likaså skulle det vara lätt att överskrida budgeten om 

nämnden inte behövde stå till svar för underskottet. Dock menar Drysén att det inte är 

fullt så motiverande som det hade varit om de även hade haft fri användning av 

överskotten. 

Inom ansvarsredovisningen riktar Henry De (1969) kritik mot hur fördelade kostnader 

ofta används. Henry De (1969) menar att det kan visa vilseledande resultat för enheterna 
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om de fördelade kostnaderna inte stämmer överrens med de verkliga kostnaderna. IT-

tjänsterna i Borås Stad är ett exempel på hur kostnader fördelas genom hur många datorer 

som nämnden har och inte de egentliga kostnaderna.  

Lapsley (1994) riktar kritik mot ansvarsredovisning genom sin undersökning där det 

framgick att vissa organisationer använder ansvarsredovisning som ett namn och begrepp 

men inte tillämpar verktyget på rätt sätt. I Borås Stad har varje nämnd klart och tydligt ett 

ekonomiskt ansvar. Alla dokument som analyserats och alla respondenter pekar på att det 

ekonomiska ansvaret är tydligt sammankopplat med verksamheten.  

Enligt Franzén är organisationen i Borås Stad uppbyggd på ett sätt där varje enhetschef 

har ett ekonomiskt ansvar. De olika enhetschefernas kunskap inom ekonomi varierar men 

Franzén ser inte detta som ett problem. Rowe et al. (2008) säger tvärtom att mätbarheten 

och begränsningarna inom enheterna påverkas av kunskapen som enhetschefen besitter. 

För att kapaciteten i organisationen ska öka krävs enligt Rowe et al. (2008) att cheferna 

besitter rätt kunskap. 

Enligt Rowe et al. (2008) finns det risker i användningen av ansvarsredovisning; en chef 

kan avskärma sig från de öviga enheterna genom att driva sin egen budget och 

uppföljning, eller så kan grupper av chefer klumpas ihop och på så sätt blir det omöjligt 

att se vem som följer vilken budget. Detta är inget som kan ses i Borås Stad. Här följer 

chefer upp chefer som sitter under, och i slutändan är det Kommunstyrelsen som följer 

upp de högsta cheferna. På så sätt finns det inget utrymme för att antingen isolera sig 

eller klumpa ihop sig med andra, då Kommunstyrelsen alltid kräver ordentlig uppföljning 

för varje enhet. 

Ytterligare begränsningar kan enligt Rowe et al. (2008) vara språket som används inom 

de olika enheterna, och rent fysiska begränsningar. Språket kan sätta upp barriärer på så 

sätt att inte alla förstår det som sägs, detta är dock inget vi kunnat finna i Borås Stad, men 

det är troligtvis en ganska väl dold begränsning. Angående fysiska begränsningar såsom 

väggar mellan chefer eller medarbetare kan vi se att dessa definitivt finns. Borås Stad är 

en stor organisation som finns utspridd på många platser över hela Borås, något som 

enligt Rowe et al. (2008) kan försvåra samarbete och utveckling. Rowe et al. (2008) talar 

också om begränsningar i hur organisationen väljer att presentera den finansiella 

informationen, detta kan göras med delaktighet av alla, eller som en presentation av den 

högste chefen. I Borås Stad vill de enligt Drysén gå alltmer mot att göra hela 

organisationen delaktig i denna typ av aktiviteter. De är inte riktigt där ännu, men det är 

något som cheferna enligt Drysén arbetar aktivt med. 

6.1.6 Påverkbarhet 

Andersson (2008) menar att idealtypen av ansvarredovisning och ansvarenheter inte alltid 

finns fullt ut inom organisationer. Ofta förekommer begränsat ansvar, exempelvis kan en 

chef ha ansvar för det denne kan kontrollera. I Borås Stad fungerar det så att cheferna för 

varje enhet har i stort sett fullt ansvar, men de kan inte alltid kontrollera alla kostnader 

eller intäkter som de har ansvar för. Istället kan kommunstyrelsen acceptera vissa 
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överskott och oförutsedda utgifter om det varit utom vederbörandes kontroll. På så sätt 

har enhetscheferna fullt ansvar men inte full påverkbarhet, en typ av begränsat ansvar. 

Ax et al. (2005) menar att för att ansvarsredovisning ska fungera måste den som har ett 

ekonomiskt ansvar kunna påverka verksamhetens förutsättningar och genomförande. 

Cardell säger att de som är budgetansvariga ska ha möjlighet att påverka och styra över 

nämnden. Detta visar att Borås Stad kan ha en begränsad påverkbarhet, men grundtanken 

är ändå att varje enhet ska ha fullt ansvar och full möjlighet att påverka. Cardell vill 

också påpeka att det finns incitament som används för att öka möjligheterna till att 

påverka exempelvis sina intäkter. Detta kan vara i form av att en förskolechef får en 

större budget ju fler barn denne tar emot. 

Det kan precis som Drury (2008) säger vara oerhört svårt att kunna påverka allting, och 

ibland också svårt att veta vad som kan påverkas och inte. Som exempel säger Drysén att 

han har möjlighet att påverka intäkterna i form av att göra en attraktiv skola som barn i 

andra stadsdelar kan tänkas vilja gå i. På så sätt får hans nämnd större intäkter. Samtidigt 

går det inte att påverka fullt ut de intäkter som fås till skolan via budgeten då detta i 

slutändan bestäms av politikerna. Denna balansgång gör att det är viktigt att styra och 

kontrollera det som den ansvarige kan styra och sedan kunna förklara det som denne inte 

kan påverka.  

Vidare beskriver Drysén hur det ibland kan vara inlagt kostnader i ekonomisystemet som 

de själv inte har varit medvetna om. Detta kan vara kostnader som fördelats i kommunen 

där nämnderna inte har möjlighet att påverka eftersom de inte har haft all vetskap om 

kostnaderna.  

6.1.7 Interna transaktioner 

En del av ansvarsredovisning är enligt Henry De (1969) att de olika enheterna fakturerar 

varandra för olika tjänster eller produkter. Detta för att varje enhet ska ha full kontroll 

över sina egna kostnader och intäkter. Detta finns i Borås Stad idag. Som tidigare nämnt 

fungerar det enligt Drysén inte tillfredsställande, enheterna har inte tillräcklig kontroll 

över vilka interna kostnader de kommer att få, men detta är något som ständigt förbättras. 

Enligt Andersson (2008) kan intern prissättning ge en positiv styreffekt genom att 

benägenheten av att använda vissa tjänster minskar när enheten måste betala för dem. 

Drysén säger att detta definitivt stämmer, och pekar på ett exempel där IT-tjänster idag 

betalas i en klumpsumma för varje nämnd, men att det i framtiden förmodligen kommer 

att debiteras per arbetsstation. Han menar att detta leder till att han kanske försöker att 

minska antalet arbetsstationer, på grund av att minska kostnaderna, till skillnad mot nu 

när han inte kan påverka kostnaden överhuvudtaget. 

Baldenius och Reichelstein (2010) menar att vid intern prissättning tittas det ofta på 

externa marknadspriser för att bestämma prisnivån. Detta leder till att priserna blir 

alldeles för höga i slutändan, en sorts dubbel debitering. Detta kan regleras med 

exempelvis ett rabattsystem. I Borås Stad anses det som viktigt att nämnderna tycker att 

den interna prissättningen är rimlig, och för bland annat lokalhyra har de därför satt ett 
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pris som inte kommer upp i marknadspris, utan som är lägre och mer rimligt. Hela 

organisationen, och framförallt Drysén, arbetar för att få till ett bättre internprissystem, 

och det är något som förmodligen kommer att ske inom de närmsta åren. 

6.1.8 Ekonomistyrning 

Enligt Hong (1991) är det viktigt att kunna se att användningen av de resurser som finns 

att tillgå inom organisationen överrensstämmer med de mål som verksamheten har. I 

Borås Stad måste de ansvariga på ett väldigt tydligt sätt förklara eventuella avvikelser 

från de resurser, det vill säga budget, som de blivit tilldelade. Detta gäller i alla led i 

organisationen. Däremot har varje i teorin stor frihet att använda resurserna till det som 

anses passa bäst. Dock påpekar bland annat Heiman att det ofta finns krav uppifrån på 

vilka delar av verksamheten som ska prioriteras, och då är valfriheten i praktiken helt 

borta. Hong (1991) säger också att många av de tekniker som används för beslutsfattande 

inom privat sektor har adopterats till den offentliga sektorn. Detta verkar stämma i Borås 

Stad då det enligt Drysén har stramats upp angående uppföljningar, kontroller och 

konsekvenser av att inte ta sitt ansvar. Detta upplevs som något som kommer primärt från 

den privata sektorn där vinstdriften är mycket större. 

Plant och Douglas (2006) påtalar att det inom kommuner ofta finns motstridiga krav på 

högre servicenivå och samtidigt minskade kostnader. De menar att det bör finnas inte 

bara ett finansiellt system som redovisar det ekonomiska resultatet utan också ett som 

redovisar kvaliteten. Här är inte Borås Stad ännu. Det är oerhört tydligt i alla olika led att 

det är de finansiella målen som går före verksamhetsmålen, detta säger alla respondenter. 

Samtidigt menar Plant och Douglas (2006) att politikerna är rädda för att visa ett negativt 

finansiellt resultat med risk för att inte bli omvalda. Detta slår då naturligtvis tillbaka på 

verksamhetsmålen. I Borås Stad är det snarare tvärtom, här är politikerna villiga att ge ett 

litet sämre resultat till förmån för att utveckla en viss del av verksamheten för att på så 

sätt bli omvalda. 

Också Hong (1991) talar om vikten av att inte bara se de finansiella målen som viktigast 

utan låta medborgarna få insikt i andra mål och måluppfyllelsen av dessa. I 

årsredovisningen för 2010 ges information om detta, men annars är det primärt de 

finansiella målen som lyfts upp av de som arbetar i kommunen. Hong (1991) påtalar 

också vikten av att allmänheten kan bedöma både finansiell och annan verksamhet. 

Genom de stora, uttömmande och allmänna dokumenten budget och årsredovisning gör 

Borås Stad sitt bästa för att få ut information till allmänheten. 

Cox et al. (1989) säger att det finns en komplexitet för kommuner i att kunna 

tillhandahålla tillräcklig och välgrundad information för att kunna ta bra beslut. Han 

säger också att det krävs att organisationen kan använda personal och resurser på ett 

optimalt sätt. I Borås Stad görs försök till att utveckla denna del av verksamheten. Drysén 

menar att det pågår ett aktivt arbete för att involvera hela verksamheten i exempelvis 

budgetarbetet, detta för att få en bättre verksamhet. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera den analys som vi tidigare genomfört. På detta sätt 

kommer vi naturligt att komma fram till slutsatser för vår studie som både speglar 

tidigare forskning och författare, och också våra egna tolkningar och tankar om den 

genomförda studien. 

Eftersom Borås Stad, enligt Drysén, är på väg mot en behovsorienterad budget tycker vi 

att det ser ut som att organisationen går alltmer mot att kunna utveckla sina möjligheter. 

Detta görs genom att alla delar av organisationen får vara med och handla i de frågor som 

de känner bäst till. Naturligtvis vet en förskolelärare mer om barnens behov än vad 

exempelvis chefen för stadsdelsnämnden vet. Om alla delar av organisationen får vara 

med och utforma verksamheten för just deras del tror vi att det kan utveckla Borås Stad 

mycket, också utan att det behöver kosta mer. Vi anser att en viktig del i övergången till 

en behovsorienterad budget är, precis som tidigare beskrivits, att enhetscheferna och 

cheferna för nämnderna inte överdriver behovet. Här handlar det om etik och att de 

enskilda cheferna ska ta ett gemensamt ansvar för hela organisationen och inte bara se till 

vad just deras enhet skulle kunna få. Just användandet av resursorienterad budget ger en 

stel budget med små skillnader mellan åren. Detta tror inte vi är bra, då en organisation, 

och en stad, är en levande organism som hela tiden förändrar sig. Används en 

resursorienterad budget tas inte hänsyn till dessa förändringar. Vid en behovsorienterad 

budget där chefer på alla nivåer känner sig delaktig och har möjlighet att påverka ökar 

motivationen. 

Att varje nämnd är ansvarig för sin egen budget och att denna går ihop tror vi är mycket 

viktigt för ansvaret. Ett större ansvar leder till en större motivation och vi tror att en stark 

motivation gör att både chefer och medarbetare kan arbeta för att utveckla 

organisationen. Att varje enhet håller sin budget ses av forskarna som viktigt på grund av 

att hela organisationen då håller sin budget, och det är målet med verksamheten. I Borås 

Stad är det fallet, och detta tror vi kan leda till att de kan utveckla verksamheten genom 

att det klart och tydligt syns vilka enheter som presterar vad, och på så sätt kan detta 

användas för resursallokering i till exempel nästa års budget då vissa kan bli premierade 

för bra uppnådda mål. Om organisationen motiveras på detta sätt vill alla delar av den 

utveckla sin verksamhet för att kunna få möjlighet till en större budget nästkommande år. 

När det gäller budgetprocessen i Borås Stad anser vi att den är väldigt strukturerad, det 

finns ett styr- och ledningsdokument som talar om hur processen ska gå till. Det finns få 

saker som lämnas åt slumpen och allting följs noga upp av nämndecheferna och sedan 

Kommunstyrelsen. Detta tror vi kan leda till begränsningar på grund av att alla delar i 

processen är förutbestämda varför det inte ges något utrymme för egna förslag till 

handlingar. I dagsläget ser processen ut på så sätt att den är resursorienterad. Detta är helt 

klart en begränsning enligt oss då inte alla delar av organisationen har möjlighet att 

påverka vad som kommer att hända.  

Politiken i budgetprocessen har enligt vår uppfattning en mycket viktig del. Det är 

politikerna som tar de slutgiltiga besluten och det är därmed de som har full 

beslutanderätt. Enligt våra respondenter kan de märka av skillnader i hur budgeten 
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utformas beroende på om det är valår eller inte. Detta är något som vi anser att enheterna 

måste passa på att utnyttja. Naturligtvis är det svårt att göra alltför mycket inom de ramar 

enheten får via budgeten, men det bör ändå finnas något utrymme för att chefernas egna 

handlingar, som de anser bäst utvecklar verksamheten, ska kunna verkställas. När det 

sedan är valår och politikerna verkar vara mer generösa med budgeten kan cheferna då 

passa på att få utveckla de delar av verksamheten som de själva tycker är viktigast. Dock 

kan detta också leda till begränsningar då politikerna vill framhäva vissa delar av 

verksamheten som de som arbetar i den kanske inte alls tycker är det allra viktigaste. Vi 

anser att det i detta läge är viktigt med kommunikation. Det handlar naturligtvis om vad 

som ger mest nytta till kommunens medborgare och att personalen närmast verksamheten 

ges möjlighet att förmedla behov.  

Att Borås Stad använder sig av ansvarsredovisning och är uppdelat i olika enheter kan ge 

både möjligheter och begränsningar. Att det är chefen för en enhet som också är ansvarig 

för dess aktiviteter är något som vi ser positivt på. Detta leder till att det finns ett tydligt 

ansvar och en tydlig uppdelning i organisationen som gör att alla medarbetare vet vem de 

ska svara till. Detta tror vi kan leda till att medarbetarna inom ramen för chefens ansvar 

kan handla utifrån det som de anser utvecklar organisationen på bästa sätt. Att Borås Stad 

är uppdelad i många mindre organisationer är i enlighet med ansvarsredovisning och 

leder enligt oss till en tydlighet som är positiv. 

Idag finns det en modell i Borås Stad för vilka verksamhetsmål som ska uppnås under 

året, och sedan görs det en uppföljning på detta. Alla respondenter och även alla 

dokument vi tagit del av säger att det är de finansiella målen som går före 

verksamhetsmålen. Detta tror vi kan vara en begränsning för Borås Stad. I flera av våra 

intervjuer framkommer att respondenterna har erfarenheten att budgeten i Borås Stad är 

mer orörlig än i andra kommuner. Det kan vara svårt att utveckla verksamheten när alla 

är medvetna om att ifall pengarna tar slut kommer inte målen att uppfyllas. Dock är 

problem till för att lösas och vi kan också se en del möjligheter i den modell Borås Stad 

använder. På grund av att de finansiella målen går före har de också en mycket stabil 

ekonomi i kommunen. Detta kan leda till att kommunen som helhet har större möjligheter 

att använda eventuella överskott till att utveckla verksamheten. Det finns också större 

utrymme för en positiv budgetutveckling till nästa år när innevarande år gett ett positivt 

resultat. Om så är fallet kan cheferna i enheterna argumentera för ett ökat anslag till 

nästkommande år och på så sätt utveckla verksamheten. 

En viktig del vid tillämpandet av ansvarsredovisning är kontroll och uppföljning av 

verksamheten. I Borås Stad genomförs grundliga uppföljningar flera gånger om året. 

Något som vi tycker är viktigt vid uppföljningssamtalen är kommunikationen mellan 

enheterna och dess chef eller mellan nämndchefen och stadskansliet. Det är viktigt att de 

pratar med varandra på samma nivå. Att chefen för varje enhet ges möjlighet till 

förklaringar. Om inte medarbetarna och cheferna talar med varandra, och pratar samma 

språk, då blir det omöjligt att komma på idéer, utvecklas och hitta möjligheter. 

Vi ser en stor möjlighet i dessa samtal genom att det inte bara är de finansiella resultaten 

som diskuteras utan även verksamhetsmålen. Att de ser verksamhetsmålen som viktiga 

och inte bara fokuserar på de finansiella målen. Varje enhet får förklara hur de vill uppnå 
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verksamhetsmålen med sin enhet och dessa samtal kan leda till nya idéer och ett 

samförstånd genom organisationen.  

Genom ansvarsredovisning i Borås Stad fördelas ansvaret i organisationen. Varje 

ansvarsenhet får en budget och det är denna som de ska hålla sig till. Inom budgeten har 

de sedan frihet att använda resurserna på det sätt som de själva anser att de på bästa sätt 

kan få en hög måluppfyllelse. Detta ser vi positivt på, att kommunledningen verkligen 

låter nämnderna ta sitt ansvar och förvalta det efter hur de önskar att handla.  

Användandet av ansvarsredovisning i Borås Stad ligger i relativt hög grad i linje med vad 

forskningen inom området kommit fram till. Framförallt på en hög nivå i organisationen, 

från kommunledningen till nämnderna. I nästa led, från nämndledningen till de enskilda 

enheterna påstår våra respondenter att det ekonomiska ansvaret är lika stort. Dock har vi 

märkt att våra respondenter tycker att det viktigaste är att nämndens budget hålls och det 

därför är med på omfördelningar av resurser på en lägre nivå i organisationen. Budgeten 

till nämnderna är fast medans budgeten till de enskilda enheterna är mer rörlig. Vi tycker 

att ansvarsredovisningen är tydligare på de högre nivåerna i organisationen, särskilt 

mellan nämnderna. Längre ner måste de olika enheterna stödja upp för varandra vid 

underskott, för att hela nämndens budget ska hållas. På detta sätt blir ansvaret otydligt 

vilket leder till begränsningar i de handlingar som enhetscheferna har möjlighet att utföra. 

Att ansvarenheterna rör sig mot att ha ett resultatansvar hellre än bara kostnads- eller 

intäktsansvar ser forskarna som något positivt. Det gör vi också då vi anser att ett större 

ansvar ger en större motivation och därmed en större morot att utveckla verksamheten 

genom sina handlingar. Dock måste detta ansvar komma med lika stor andel möjligheter 

att påverka det ansvar chefen tilldelas, annars leder ansvaret ingenvart. Detta tycker vi 

kan verka lite problematiskt i Borås Stad då många enheter har resultatansvar, men 

kanske inte full möjlighet att påverka både intäkter och kostnader. Särskilt i en kommun 

kan detta vara svårt då intäkterna består av budgeten, och budgeten består till stor del av 

kommunbidrag som bestäms av antal invånare och så vidare. Detta är naturligtvis inget 

som en enhetschef kan påverka på kort sikt. Men genom att utveckla verksamheten 

skapar det fler möjligheter genom ökade intäkter på lång sikt. Inom 

kommundelsnämnderna kan det utnyttjas genom att andra medborgare än de som bor i 

just kommundelen nyttjar den service som tillhandahålls. Inom andra nämnder så som 

kulturnämnden ökas intäkterna genom att ju bättre verksamheten är desto fler betalande 

besökare kommer att gå på utställningar, föreställningar med mera.  

Våra respondenter anser sig ändå kunna påverka en stor del av intäkterna, och framförallt 

kostnaderna. Dock säger de flesta av dem att de önskar att de kunnat påverka ännu mer, 

och vi tror att ju större möjlighet man har att påverka desto mer handlar man för att 

utveckla sin verksamhet. 

En konsekvens av att kostnaderna ses som lättast att minska är att det går ut över andra 

enheter när någon enhet överskrider sin budget. Vi har fått uppfattningen att om 

nämndchefen i slutet av året inser att någon enhet har överskridit sin budget får alla andra 

enheter stå tillbaka. Detta går emot grundidén med ansvarsredovisning, att om alla 

enheter håller sitt ekonomiska ansvar kommer det slutliga resultatet att bli som 
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budgeterat. Detta ser vi en stor risk med, och vi anser att det kan vara en begränsning att 

en enhet som följer sin budget ändå i slutet av året kan bli ”bestraffat” med nedskärningar 

på grund av hur andra enheter presterat. 

Inom ansvarsredovisning är ofta internprissättning ett sätt för att varje enhet ska få betalt 

eller betala för interna köp av varor eller tjänster. Detta fungerar enligt oss väldigt dåligt i 

Borås Stad. Vi ser två möjliga förklaringar till detta. Antingen har de chefer som vi har 

intervjuat dålig kunskap om hur internhandeln i kommunen fungerar eller så är systemet 

med interfakturering bristfälligt. Vi ser det som anmärkningsvärt att cheferna för en 

nämnd i kommunen inte har kunskap om hur de får betala för tjänster som de nyttjar från 

andra nämnder. Genom dessa brister får systemet med internprissättning inte den önskade 

effekten. De handlingar som enheterna då utför leder dessvärre inte till att de själva fullt 

ut kan kontrollera kostnader och intäkter, då de i vissa fall inte vet vilka kostnader som 

kommer att faktureras. 

Enligt tidigare forskning ska ansvaret endast delas ut för de kontrollerbara posterna och 

den ansvarige ska inte hållas ansvarig för poster som de själva inte kan kontrollera. Vi 

upplever att i Borås Stad finns det ett strikt ansvar för hela nämnden och det är först vid 

avvikelser som kommunkansliet och kommunstyrelsen tar hänsyn till om posten var 

kontrollerbar eller icke-kontrollerbar. Det finns konsekvenser i detta, dels att 

motivationen kan sjunka när en chef hålls ansvarig för något som inte går att kontrollera 

och att de ansvariga verkligen försöker påverka poster som de inte har möjlighet att 

påverka. Det betyder att mycket arbete kommer att läggas på att försöka kontrollera icke-

kontrollerbara poster.  

Att varje nämnd får behålla sitt underskott respektive överskott in i nästkommande år är 

något som Borås Stad använder för att öka motivationen. Som tidigare framkommit får de 

dock inte använda resurserna på det sätt som de själva anser vara bäst. Detta tror vi 

begränsar möjligheterna med detta motivationssätt. Vi anser att motivationen skulle höjas 

ytterligare genom fri användning av överskotten. Borås Stad menar att de gör så här för 

att inte riskera kommunens totala resultat. Om nämnderna har ett överskott och använder 

det ett år så kan det ge kommunen som helhet ett negativt resultat. Dock kan det med 

hjälp av avsättningsposter reglera redovisningen så att det inte ska påverka kommunens 

totala resultat. Vi har också märkt att det finns en motsättning i huruvida de olika 

respondenterna anser att detta system motiverar eller inte. Budgetchefen anser att detta är 

starkt motivationshöjande, att varje enhet ändå får behålla sitt över- eller underskott till 

nästkommande år. Stadsdelschefen anser dock att det inte är tillräckligt fritt i hur och när 

överskotten får användas för att detta ska leda till en ökad motivation. Han hänvisar till 

Göteborg där det enligt honom används en modell som i mycket större grad ökar 

motivationen. 

Om nämnderna skulle ges fri användning av överskotten skulle det också vara möjligt för 

nämnderna i sin tur att låta sina enskilda enheter få möjlighet att behålla sina underskott 

respektive överskott. Som det är nu ökar endast motivationen på nämndnivå och inte för 

de enskilda enheterna. Vi tror att det skulle vara en stor möjlighet för exempelvis en 

förskola att själva kunna spara ett år för att genomföra en lite större förändring 

nästkommande år. Det skulle ge ett större ansvar och en större handlingsfrihet till den 
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personal som ligger närmare verksamheten. Motivationen skulle öka genom hela 

organisationen och inte bara på nämndnivå. 

Om Borås Stad skulle införa ett system där nämnderna har fri användning av sitt 

överskott och detta även skulle appliceras på enhetsnivå skulle även budgeten på 

enhetsnivå bli mer fast.  
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8 Slutsats 
Syftet med studien är att se hur Borås Stad använder ansvarsredovisning i samband med 

budget, och om dessa handlingar leder till möjligheter eller begränsningar. I detta 

avsnitt kommer vi att besvara de frågor som vi i inledningskapitlet ställt. Svaren baseras 

på den studie vi genomfört och kommer ifrån vår analys och diskussion. 

För att på ett tydligt sätt besvara studiens forskningsfrågor har vi valt att dela upp 

slutsatsen i tre olika delar; en för varje fråga. De slutsatser vi kommit fram till är 

huvudsvaren på forskningsfrågorna, och för att ytterligare tydliggöra svaren bör analys 

och diskussion först gås igenom. 

Hur används budgetering för att fördela ekonomiskt ansvar? 

Borås Stad utgår ifrån resursorienterad budgetering där de vid varje års budgetprocess 

utgår ifrån föregående år. Budgeten i Borås Stad ligger till grund för det ekonomiska 

ansvaret i organisationen. Studien visar att budgetprocessen i kommunen är väldigt 

strukturerad och detta kan leda till begränsningar genom att det finns en stelhet. Det är 

via budget som de olika enhetscheferna måste prestera, bli utvärderade och uppföljda. 

Genom att fördela de finansiella medlen mellan olika enheter, huvudsakligen 

resultatenheter, uppstår förväntningar på enheten, och därmed ett ekonomiskt ansvar.  

Hur använder kommunen ansvarsredovisning? 

Borås Stad anser sig använda ansvarsredovisning genom hela organisationen. Studien 

visar att Borås Stad följer den allmänna trenden och går alltmer mot resultatenheter. Dock 

visar denna studie att ansvarredovisningen främst är applicerad mellan nämnderna, men 

inte fullt applicerad längre ner i organisationen. Detta på grund av att cheferna på dessa 

nivåer inte har full möjlighet att påverka sina kostnader och intäkter, och inte heller har 

ett fullt ekonomiskt ansvar. Detta grundar vi på att omfördelningar kan komma att ske på 

grund av att andra enheter har överskridit sin budget. Alltså kan de ekonomiska 

förutsättningarna, och därmed det ekonomiska ansvaret, förändras under ett och samma 

verksamhetsår. 

I Borås Stad avviker organisationen också från en av ansvarsredovisningens grunder i och 

med att de inte tar hänsyn till kontrollerbara och icke-kontrollerbara kostnader förrän i 

efterhand. Detta leder till att cheferna blir utvärderade för händelser som de själva inte 

kan påverka. Borås Stad använder inte heller intern prissättning på ett tillfredsställande 

sätt i enlighet med ansvarsredovisning. Båda dessa avvikelser är en brist i organisationen 

och därför uppnås inte den önskade effekten med ansvarsredovisning. 

På vilket sätt leder kommunens tillämpning av ansvarsredovisning till möjligheter 

eller begränsningar? 

Möjligheter med ansvarsredovisning är att öka motivationen för de ekonomiskt 

ansvariga. Detta kan ske bland annat genom att låta varje enhet behålla sitt eget över- och 

underskott och själva förvalta det. I Borås Stad är detta tanken med hur de använder över- 

och underskott, men studien visar att detta inte riktigt är fallet. Den begränsade möjlighet 
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enheterna har att använda sitt överskott leder snarare till missnöje än till möjligheter att 

handla för att utveckla verksamheten. 

Ytterligare möjligheter med ansvarsredovisning som det tillämpas i Borås Stad, är att 

enheterna har stor handlingsfrihet. Studien visar att varje enhet får ett förutbestämt 

kommunbidrag enligt budget, dessa resurser får sedan användas på valfritt sätt för att 

uppnå de mål som kommunen satt upp för varje verksamhetsdel. Möjligheten ligger i att 

varje enhetschef kan handla utifrån vad denne anser vara bäst för verksamheten. Detta 

grundas på antagandet att kommunen utsett den mest lämpade personen för varje 

ansvarsenhet. I kommuner är möjligheter mer kopplat till att utveckla verksamheten än 

bara ekonomiskt resultat. Under våra intervjuer har det visat sig att alla respondenter tar 

sitt ekonomiska ansvar på allvar, men även att de tar verksamhetsmålen på allvar.  

Som bilden nedan visar är det budgeten som sätter de finansiella begränsningarna för 

varje enhet. Möjligheterna ligger sedan i handlingsfriheten. Beroende på hur enheterna 

väljer att handla ger det ett obegränsat antal utfall i verksamheten. Utfallen består av hur 

väl verksamhetsmålen uppfylls och hur verksamheten har utvecklats. 

Figur 7 Studiens slutsats (Egen figur) 

En slutsats av studien är att kommunikation är viktigt mellan enheterna och inom 

enheterna. Om medarbetarna och cheferna talar med varandra så att alla förstår öppnas 

möjligheter för att utveckla verksamheten. I Borås Stad ges denna möjlighet ofta vid 

uppföljningssamtal som också är en viktig del av ansvarsredovisning.  

En begränsning med användandet av ansvarsredovisning i Borås Stad är att de finansiella 

målen i alla led är högre prioriterade än verksamhetsmålen. Detta visar tydligt att i brist 

på finansiella resurser är det verksamhetsmålen som får stå tillbaka. Detta leder till att 
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kommunens handlingar blir begränsade på grund av att enheterna ständigt har de 

finansiella målen som primära mål.  

8.1 Förslag på vidare forskning 

I detta kapitel ger vi förslag på de områden vi kommit fram till skulle kunna vara 

intressant för vidare forskning. 

Vi anser att det skulle vara intressant att genomföra liknande studier på fler kommuner i 

Sverige. Detta på grund av att de svar vi fått fram genom vår studie ger en fingervisning 

om hur det skulle kunna se ut i övriga kommuner, men det ger inget definitivt svar på 

denna fråga. För att kunna svara på det behövs bredare forskning som visar vilka 

skillnader i olika kommuner som leder till antingen möjligheter eller begränsningar. 

Vi skulle också tycka att det skulle vara mycket intressant att genomföra en liknande 

studie som vår, men via observationer. De svar vi fått via vår studie litar till 

respondenternas trovärdighet, och likaså dokumentens trovärdighet. Trots att vi till 

mycket hög grad har tilltro till den information vi erhållit tycker vi att det skulle vara 

intressant att se om studien skulle ge samma resultat om den istället genomfördes via 

observationer. 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor Roger Cardell 

 Vad har du för tjänst? Hur länge har du arbetat i denna position? Vad har du för 

tidigare erfarenhet inom ditt område? 

 Hur upprättas budgeten? 

 Varför använder ni er utav budget? 

 Hur utformas budgeten? 

 Vad är svårast att beräkna? Kostnader eller intäkter? 

 Används intern fakturering? I vilken utsträckning? 

 Hur långt ner i organisationen är man delaktig i att utforma budgeten? Vilka är 

inblandade och hur? Har du möjlighet att påverka budgeten? 

 I utformningen av budgeten är det någon konflikt mellan vem som ska få 

pengarna? 

 Vilka skillnader kan uppstå beroende på om olika partier vinner valet? (Innan och 

efter valet?) 

 Vad är målet med hela verksamheten skulle du säga? (Finns det konflikt mellan 

hårda och mjuka värden? Ekonomi och utveckling.) 

 Vad är det ekonomiska målen för Borås Stad? Är det viktigt att följa budgeten? 

Eller går andra saker före? Är det positivt om resultatet är bättre än budget? 

 Ni säger att ni kalkylerar för ett nollresultat, hur kommer det sig då att ni haft ett 

positivt resultat de senaste åren? 

 Hur agerar ni i de fall budgeten behöver överskridas? 

 Hur delegerar ni ansvar med hjälp av budgeten? 

 Vilket ekonomiskt ansvar har de olika enheterna? Hur ser de ut? 

 Den som har ekonomiskt ansvar, har denne möjlighet att påverka det som den har 

ansvar för? 

 Tas hänsyn till kontrollerbara och icke-kontrollerbara kostnader vid uppföljning 

av chefer? Vilka kostnader tas med? 

 Hur gör ni med interna kontroller? Överlåts dessa till nämndecheferna eller 

kontrolleras enheter längre ner i verksamheten? 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Intervjufrågor Bo Drysén 

 Vad har du för tjänst? Hur länge har du arbetat i denna position? Vad har du för 

tidigare erfarenhet inom ditt område? 

 Hur långt ner i organisationen är man delaktig i att utforma budgeten? Vilka är 

inblandade och hur? Har du möjlighet att påverka budgeten? Får du gehör för dina 

åsikter och behov? 

 I utformningen av budgeten är det någon konflikt mellan vem som ska få 

pengarna? 

 Vilka skillnader kan uppstå beroende på om olika partier vinner valet? (Innan och 

efter valet?) 

 Vad är målet med hela verksamheten skulle du säga? (Finns det konflikt mellan 

hårda och mjuka värden? Ekonomi och utveckling.) 

 Hur agerar ni i de fall budgeten behöver överskridas? 

 Får underenheterna behålla överskott respektive svara för underskott till 

nästkommande år, eller sparas det totalt i hela nämnden? 

 Hur skulle du beskriva ditt ekonomiska ansvar? 

 Känner du att du har möjlighet att påverka intäkter och kostnader? Kan du 

påverka allting som du har ansvar för? Får du försvara saker som du inte kan 

påverka? 

 Upplever du att motivationen ökar i och med ett ökat ekonomiskt ansvar? Både 

för dig själv och för enhetschefer under. 

 Hur fungerar intern prissättning inom kommunen? Om det existerar, till vilket 

pris? Marknadspris? 

 Hur gör ni med interna kontroller? Överlåts dessa till nämndchefen eller 

kontrolleras enheter lägre ner i organisationen av kommunstyrelsen? 

 Hur viktigt är det att visa positivt resultat i jämförelse med andra kommuner? 



Bilaga 3 

 

Intervjufrågor Curry Heiman 

 Vad har du för tjänst? Hur länge har du arbetat i denna position? Vad har du för 

tidigare erfarenhet inom ditt område? 

 Hur långt ner i organisationen är man delaktig i att utforma budgeten? Vilka är 

inblandade och hur? Har du möjlighet att påverka budgeten? Får du gehör för dina 

åsikter och behov? 

 I utformningen av budgeten är det någon konflikt mellan vem som ska få 

pengarna? 

 Vilka skillnader kan uppstå beroende på om olika partier vinner valet? (Innan och 

efter valet?) Märker du av några skillnader? 

 Vad är målet med hela verksamheten skulle du säga? (Finns det konflikt mellan 

hårda och mjuka värden? Ekonomi och utveckling.) 

 Hur agerar ni i de fall budgeten behöver överskridas? 

 Har du fria händer att använda din budget som du vill eller styrs det uppifrån? 

 Om du får ett överskott, får du behålla detta i din verksamhet? 

 Hur skulle du beskriva ditt ekonomiska ansvar? 

 Känner du att du har möjlighet att påverka intäkter och kostnader? Kan du 

påverka allting som du har ansvar för? Får du försvara saker som du inte kan 

påverka? 

 Har du enheter under dig som du delegerar ansvar till, eller är du sista enheten? 

 Tycker du att ett större ekonomiskt ansvar leder till en större motivation? 

 Vilka möjligheter finns att utveckla verksamheten? 



Bilaga 4 

 

Intervjufrågor Eva-Lotta Franzén 

 Vad har du för tjänst? Hur länge har du arbetat i denna position? Vad har du för 

tidigare erfarenhet inom ditt område? 

 Hur långt ner i organisationen är man delaktig i att utforma budgeten? Vilka är 

inblandade och hur? Har du möjlighet att påverka budgeten? Får du gehör för dina 

åsikter och behov? 

 I utformningen av budgeten är det någon konflikt mellan vem som ska få 

pengarna? 

 Vilka skillnader kan uppstå beroende på om olika partier vinner valet? (Innan och 

efter valet?) 

 Vad är målet med hela verksamheten skulle du säga? (Finns det konflikt mellan 

hårda och mjuka värden? Ekonomi och utveckling.) 

 Hur agerar ni i de fall budgeten behöver överskridas? 

 Får underenheterna behålla överskott respektive svara för underskott till 

nästkommande år, eller sparas det totalt i hela nämnden? 

 Hur skulle du beskriva ditt ekonomiska ansvar? 

 Känner du att du har möjlighet att påverka intäkter och kostnader? Kan du 

påverka allting som du har ansvar för? Får du försvara saker som du inte kan 

påverka? 

 Upplever du att motivationen ökar i och med ett ökat ekonomiskt ansvar? Både 

för dig själv och för enhetschefer under. 

 Hur fungerar intern prissättning inom kommunen? Om det existerar, till vilket 

pris? Marknadspris? 

 Hur gör ni med interna kontroller? Överlåts dessa till nämndchefen eller 

kontrolleras enheter lägre ner i organisationen av kommunstyrelsen? 

 Hur viktigt är det att visa positivt resultat i jämförelse med andra kommuner?



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 

På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 

Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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