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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att förklara huruvida den lokala kommunens 
internredovisning uppfyller styrkraven. Kostnadsfördelning är ett omdiskuterat ämne och 
inom Bodens kommun har man valt att inte ha de indirekta kostnaderna synliga i 
bokföringen. Kostnadsfördelning anses öka kostnadsinformationen, vilket ger en bredare 
kostnads- och riskmedvetenhet bland de anställda samt ett bättre underlag för 
beslutsfattande. För att få en uppfattning om problemområdet genomfördes intervjuer 
med tre ekonomer inom Bodens kommun. Åsikterna gällande hur väl internredovisningen 
möter styrkraven går isär bland aktörerna. Det som framkommit i denna undersökning är 
att det finns brister i Bodens kommuns internredovisning. De största bristerna i 
internredovisningen är svårigheterna med att hitta samband mellan kostnaderna och 
verksamheterna eftersom vissa kostnadsposter inte är direkt hänförliga till specifika
verksamheter. Bristerna medför svårigheter vid jämförelser av nyckeltal mellan 
kommuner. Ytterligare ett problem är att nyckeltalsjämförelserna inte blir tillförlitliga 
mellan åren eftersom informationen kan variera. 



Abstract

The purpose of this thesis is to illustrate whether the local municipality’s internal ac-
counting meets the steer requirements. Cost allocation is a disputed subject and the mu-
nicipality of Boden has chosen not to show their indirect costs in the accounting docu-
ments. Cost allocation is considered giving increased cost information, which leads to 
higher cost- and risk awareness. It also leads to better decision-making. To gain an under-
standing of our problem area, interviews were carried out with three economists at the 
municipality of Boden. The economists showed different opinions regarding how well the 
internal accounting meets the steer requirements. This survey shows that there are some 
insufficiencies concerning the internal accounting. The biggest insufficiency with the in-
ternal accounting is the difficulties with finding a relation between costs and activities. 
That’s because some costs isn’t connected to specific activities. These insufficiencies 
lead to difficulties when comparing the business ratios of different municipalities. Yet 
another problem arises when comparing the ratios of different years for one municipality, 
since the information contained in the ratio differs between different years.



Förord

Uppsatsen är skriven under tio veckor våren 2007. Vårt intresse för styrning och 
kostnadsfördelning kom i samband med kursen Ekonomistyrning. Vi valde att göra en 
djupgående studie av Bodens kommun eftersom debattartiklar visade att det finns brister i 
kommunens internredovisning. 

Vi vill tacka aktörerna från Bodens kommun som ställt upp på intervjuer. Ett speciellt 
tack till vår uppdragsgivare Lena Ekh som bistått med sin kunskap inom området.

Vi vill även tacka vår handledare Hans Lundberg och opponenterna som på ett effektivt 
sätt svarat på våra frågor och gett goda råd under arbetets gång. 

LULEÅ 25 maj 2007

________________________ ________________________
Ulrika Berglund Maria Eriksson
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1 Inledning

I kapitlet presenteras uppsatsens problemformulering som mynnar ut i syftet. Kapitlet 
avslutas med avgränsningar och definitioner.

1.1 Problemdiskussion

Ekonomistyrning utvecklades under tidigt 1800-tal för att organisationer skulle uppnå 
bättre styrning av försäljning och skapa en effektivare produktion (Källström, 1990, s 
13). Behovet av styrning uppstår först när en organisation splittras upp i delar som skall 
samverka så att den totala organisationens syften och mål förverkligas (op cit, s 31). För 
större organisationer innebär ekonomistyrning att lämpliga system för styrning utformas 
och utnyttjas, att ekonomiskt ansvar för enheterna bestäms och att ekonomiska mål 
formuleras (Ekonomistyrning, 17 april 2007). Ekonomistyrning är i slutändan en fråga 
om åsikter eftersom den ej behöver ta hänsyn till lagar eller regler vid utformning och 
innehåll. Eftersom den inte följer några regelverk kan den anpassas efter varje 
organisations behov. (Ax, Johansson & Kullvén, 2005, s 61). 

För att möjliggöra den interna styrningen utvecklades internredovisning, vilket medförde 
att beslutsfattare fick den information som krävdes för nödvändig resursfördelning, 
utvärdering av effektivitet och samordning av olika interna verksamheter (Källström,
1990, s 13). Sedan dess har internredovisning används som ett styrinstrument för 
ledningen att påverka, mäta och följa upp resursinsatser samt för att kunna kontrollera 
och reglera organisationer (Adolphson, 1994, s 41). Mer praktiskt kan internredovisning 
ses som kostnadsfördelning och uppföljning för att ge uppgifter om produktivitet och 
effektivitet (op cit, s 43).

Organisationer kan använda sig av ansvarsfördelning för att kunna kontrollera att varje 
del av organisationen går mot samma mål (Modell, 1997). Ekonomiskt ansvar ges till 
enheterna genom att hela organisationens direkta och indirekta kostnader delas upp på 
verksamheterna (Snyder & Davenport, 1997). Genom att fördela organisationers 
indirekta kostnader på dess enheter ökar kostnadsmedvetenheten vad gäller kostnad per 
verksamhet och timme vilket i sin tur ökar försiktigheten att hushålla med företagens 
resurser. Avsaknaden av ett kostnadsfördelningssystem eller ett bristande system kan leda 
till en missvisande bild av organisationerna. (Doost, 1996). När enheterna förstår de verk-
liga kostnaderna per verksamhet ökar den ekonomiska kunskapen vilket leder till förbätt-
rat beslutsfattande (Snyder & Davenport, 1997).

Organisationer skall ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning (Kommunallagen, 1991:900). Kommuners redovisningssystem utformas efter 
respektive kommuns krav på styrning och uppföljning av verksamheter (Brorström, 
Haglund & Solli, 1996, s 227). Kommuner använder sig av statistik och finansiella 
nyckeltal avseende olika verksamheter för att på ett effektivt sätt kunna styra och leda 
(Granath & Bergdahl, 2005, s 5). Utifrån egna budget- och redovisningsprinciper byggs 
redovisningssystemet upp och formar ett individuellt system (op cit, s 220). Den 
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individuella ekonomistyrningen leder till att landets kommuners internredovisning skiljer 
sig åt och trots att fokus ligger på nyckeltalen behandlas indirekta kostnader olika. 
Politikerna gör jämförelser och fördelar resurser till landets kommuner och deras 
verksamheter utefter nyckeltalen. (Hatlevoll & Liukkonen, 2005).

Det är möjligt att göra jämförelser med hjälp av befintliga nyckeltal och dessa spelar en
viktig roll för effektivisering då de används flitigt i styrningen av den kommunala 
verksamheten (Gidehag & Dahl, 2005). Majoriteten av landets kommuner kan använda 
sina resurser effektivare än vad som är fallet idag och kontrollen av kostnadsutvecklingen
i kommunerna är i princip obefintlig trots att nyckeltalen som används funnits i mer än 
tio år (Sörman, 2005). Det finns stora brister i hanteringen av grunddata då det inte är 
möjligt att ta fram uppgifter om de grundläggande kostnaderna, så som vad det kostar att 
producera en timme skola och barnomsorg. Riskerna med dessa odefinierade och sällan 
använda kostnadsposter är att de påförs rutinmässigt på verksamheterna vilket leder till 
och döljer ineffektivitet i resursanvändandet. Bristerna i internredovisningen medför att 
nyckeltalen blir missvisande. (Hatlevoll & Liukkonen, 2005).

Ovanstående problematisering kring hur kommuners redovisningssystem utformas och 
hur den enskilda kommunen behandlar indirekta kostnader har lett fram till syftet med 
uppsatsen. 

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att ur ett ledningsperspektiv förklara om den lokala kommunens 
internredovisning är anpassad efter kraven på styrning.

1.3 Avgränsningar

Styrning: Med styrning avser vi att lyfta fram processen med mål, beslut och kontroll. 
Denna uppsats behandlar inte den fjärde delprocessen, planering, eftersom den inte har 
lika stor relevans i uppsatsen som de övriga delprocesserna.

Styrformer: I uppsatsen behandlas inte själv-, program-, process- och regelstyrning 
eftersom vi upplever att de inte är vanligt förekommande styrformer inom kommuner. 

Kostnadsfördelning: Det finns olika typer av kostnadsfördelning man kan använda i och 
mellan avdelningar, fördelning av gemensamma kostnader, fördelning av en avdelnings 
kostnader på andra avdelningar och internprissättning (Lönnqvist & Lind, 1998, s 43). 
Internprissättning berörs inte i denna uppsats.

1.4 Definitioner

Ledningsperspektiv: Perspektivet omfattar ekonomer på Kommunledningsförvaltningen 
och Barn- och ungdomsförvaltningen på Bodens kommun.
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Styrkrav: Styrkraven avser de krav som kommuner måste förhålla sig till genom lagar 
och riktlinjer. Kraven avser även styrformen som den lokala kommunen valt att använda 
sig av. 

Agentteorin: Styrningen avser förhållandet mellan staten och förvaltningarna men även 
mellan förvaltningarna och verksamheterna. Detta eftersom förvaltningarna är ägare av 
resurser som de erhållit från staten.

Verksamhet: I de två första intervjuerna i empirikapitlet benämns för-, grund- och 
gymnasieskolor inom Bodens kommuns som verksamheter. I tredje intervjun är 
verksamheterna av mer generell karaktär och gäller hela kommunens verksamheter. 

Verksamhetsområde: I Barn- och utbildningsförvaltningen är verksamhetsområden 
rektorsområden inom för-, grund- och gymnasieskola. 
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2 Metod

Kapitel inleds med en förklaring av de synsätt och tillvägagångssätt vi utgått ifrån vid 
undersökningen av problemet. Sedan följer en redogörelse kring de primära och 
sekundära källor som använts. Vidare beskrivs valet av undersökningsobjekt och vald 
datainsamlingsmetod. Sedan beskrivs metodgenomgång samt metodproblem som varit av 
betydelse för studien. Slutligen kommer ett avsnitt kring hur vi arbetat fram analyskapit-
let.

2.1 Forskningsansats

Utgångspunkten för den empiriska delen var att skapa en förståelse för hur ekonomer på 
Bodens kommun uppfattar deras internredovisning och om de anser att den går hand i 
hand med kommunens sätt att styra. För att få en helhetsbild över de enskilda 
individernas uppfattningar och använde oss av ett aktörssynsätt. Det innebär att få 
förståelse för helheten av sociala sammanhang från den enskilda aktörens synvinkel 
(Arbnor & Bjerke, 1994, s 91). Vi valde aktörssynsättet för att det, enligt information vi 
sökt, finns skillnader i uppfattningen om huruvida kommuners internredovisning 
uppfyller kraven på styrning eller ej.

Forskning kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Var och en av termerna innebär ett 
engagemang i en särskild uppsättning antaganden om den undersökta sociala världens 
karaktär och det bästa sättet att undersöka den. Vår undersökning är kvalitativ då den 
bygger på att omvandla det som observeras, rapporteras eller registreras till skrivna ord 
och inte siffror. Även det faktum att undersökningen är beskrivande samt detaljerad och 
djupgående tyder på att studien är kvalitativ eftersom den typen av forskning tenderar att 
ha ett begränsat omfång och därmed involvera få människor eller situationer. 
(Denscombe, 2000, s 203 ff).

Uppsatsen har konstruerats med en deduktiv ansats för datainsamlingen eftersom vi i 
utgångsskedet beaktat teori och därefter samlat in empiri för att se om teorin hållit eller 
förkastats. Fördelarna med den deduktiva strategin är att man kan jämföra förväntningar 
mot hur världen ser ut (Jacobsen, 2002, s 34). Kritiken mot en deduktiv ansats är att man 
endast tar fram information som ger stöd för forskarens förväntningar (op cit, s 42).

2.2 Litteraturstudie 

Litteraturstudien inleddes med att relevant litteratur söktes i det valda ämnet för att skapa 
kunskap inom fördjupningsområdet. Vi har sökt böcker, rapporter och vetenskapliga 
artiklar genom Luleå tekniska universitets bibliotek via databaserna Lucia, Libris, 
Emerald och Ebsco. Kompletterande information har sökts om berörda organisationer 
såsom Bodens Kommun och Sveriges Kommuner och Landsting på deras hemsidor. Vi 
har även använt Affärsdata för att finna artiklar från Dagens Industri. Sökorden som an-
vändes kombinerades på så väl svenska som engelska och var: accounting system, cost 
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allocation, internal accouting, public sector, municipality, agency theory, controllability 
principle, control systems, management by objectives, responsibility accounting.

Denna typ av informationsinsamling går under samlingsnamnet sekundärdata. Det 
innebär att forskaren inte samlar in information direkt från källan utan baserar sig på 
upplysningar som är insamlade av andra. Informationen har därför ofta samlats in för ett 
annat ändamål och med en annan problemformulering än vad forskaren har. (Jacobsen, 
2002, s 152 ff). Studien har byggts på kvalitativ sekundärdata där existerande texter 
tolkats.

2.3 Undersökningsansats

Vi genomförde en fallstudie för att få en ökad förståelse för aktörernas åsikter och 
uppfattningar. Genom fallstudien kunde vi få en djupare förståelse för varje aktörs 
uppfattning eftersom vi kunde koncentrera oss på ett färre antal aktörer. En fallstudie 
fokuserar endast på en undersökningsenhet och målsättningen är att belysa det generella 
genom att titta på det enskilda (Denscombe, 2000, s 41). Undersökningen är på djupet 
och studerar saker i detalj samt visar komplexiteten i en given situation eftersom bara en 
enhet undersöks. Fallstudien fokuserar även på sammanlänkande sociala relationer och 
processer vilket även karaktäriserar kvalitativ metod och aktörssynsättet (ibid).

2.4 Urval

På uppdrag av Lena Ekh, administrativ chef på Barn- och utbildningsförvaltningen,
valdes Bodens kommun som fallstudieobjekt. Viktiga aspekter till varför Bodens kom-
mun var ett lämpligt studieobjekt är att de använder sig av ett äldre internredovisningssy-
stem som kritiserats i debatter. Det innebär att Bodens kommun därför har åtkomst till 
viktig information kring problemet. Även det faktum att kommunen har fått nationellt 
beröm för sin styrprocess medförde att valet av fallstudieobjekt var lämpligt. 

Efter rekommendationer från uppdragsgivaren på Bodens kommun kontaktades Agneta 
Bergbom, ekonom på ekonomienheten samt Ulla Selberg och Kerstin Nilsson, ekonomer 
på Barn- och ungdomsförvaltningen för intervjuer. Aktörerna kontaktades via telefon och 
vi förklarade syftet med uppsatsen samt frågade om de ville ställa upp på en intervju. 
Intervjuerna bokades in några veckor innan själva mötena och intervjuguiden skickades
till aktörerna en vecka innan intervjutillfällena. Intervjuguiden visas i bilaga A.

2.5 Datainsamlingsmetod

Intervjuer lämpar sig om man vill erhålla material med djupgående insikter och med färre 
aktörer (Denscombe, 2000, s 132). Det är dock viktigt att inte ta en intervju för en enkel 
konversation då det finns risker att intervjuerna blir totalt misslyckade om man som 
forskare inte genomför noggrann planering och ordentliga förberedelser (op cit, s 131). 
Eftersom hälften av frågorna i intervjuguiden baserades på aktörernas egna uppfattningar 
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kring problemet ansåg vi att dessa frågor var av känsligare karaktär än rena faktafrågor. 
Ovanstående resonemang låg till grund för valet av intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Eftersom vi valt att intervjua relativt få aktörer använde vi oss av öppna individuella 
intervjuer. Fördelarna med dessa är att de får fram den enskildes inställning och 
uppfattning (Jacobsen, 2002, s 160). Nackdelarna med att använda sig av intervjuformen 
är att de individuella besöksintervjuerna är tidskrävande eftersom det tar tid att 
administrera intervjuerna samt att sortera stora mängder data från både anteckningar och 
bandupptagningar. Det finns även en risk att informationen gradvis mättas i takt med 
varje ny intervju (ibid). Det finns tre typer av forskningsintervjuer, strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade (Denscombe, 2000, s 135). Semistrukturerade 
intervjuer passade vår undersökning eftersom vi ville få aktörerna att utveckla sina 
synpunkter. Färdiga intervjuguider gjordes och vi var inställda på att vara flexibla vad 
gällde ordningsföljd och lät den intervjuade utveckla sina idéer mer utförligt.

Det vanligaste sättet att genomföra semistrukturerade intervjuer är genom personliga 
intervjuer (Denscombe, 2000, s 135). Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte 
eftersom det underlättar när individer talar om känsliga ämnen. På grund av avståndet till
underundersökningsobjektet var det enkelt att boka personliga möten. Fördelarna med 
denna intervjuform är att de uppfattningar och synpunkter som uppkommer under inter-
vjun härstammar från en källa vilket gör det enkelt att knyta idéerna till en bestämd per-
son.
Denna insamlingsmetod går under namnet primärdata och innebär att forskaren samlar in 
upplysningar för första gången och skapar insamlingen för sin speciella problemställning
(Jacobsen, 2002, s 153). 

2.5.1 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes i aktörernas arbetsrum på Bodens kommun. Innan intervjuerna 
frågade vi om det gick bra att vi använde en bandspelare och det gick bra för samtliga. 
Intervjuerna var avsatta till en timme eftersom vi ansåg att det var lagom för att få den 
information vi önskade. Under intervjuerna fick aktörerna tala fritt kring frågorna och 
intervjuguiden var till grund för samtalen. Frågorna besvarades inte helt efter den ordning 
som var uppställd i intervjuguiden och vid behov ställdes följdfrågor för att få ökad 
inblick i problemområdet. Vi delade upp arbetet under intervjuerna så att den ena skötte 
bandspelaren och skrev anteckningar medan den andra höll i intervjun och ställde 
följdfrågor. Detta för att en av oss skulle ha fullständig fokus på samtalet med aktören 
utan att behöva tänka på att anteckna. Under den tredje intervjun med Agneta Bergbom 
på Kommunledningsförvaltningen var bara en uppsatsskrivare närvarande och då
användes enbart bandspelare. Efter intervjuerna frågade vi om det gick bra att vi använde 
aktörernas namn i uppsatsen vilket inte var ett problem för någon av dem.
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2.6  Metodproblem

Det är viktigt att forskningsdata och metoder är korrekta, det vill säga att de är exakta och 
träffsäkra eftersom man som forskare vill reflektera verkligheten och därmed sanningen 
(Denscombe, 2000, s 283). Forskaren måste även kunna lita på att mätningarna inte är 
påverkade så att de ger ett resultat vid första mätningen och ett annat vid nästa av samma 
oförändrade enhet (op cit, s 282). Eftersom vi använt oss av aktörssynsättet hade vi 
möjlighet att påverka aktörerna under intervjuerna vilket kan innebära att tillförlitligheten 
minskat. Detta på grund av att aktörernas åsikter kan ha förändrats efter intervjun. 

Vi har haft tillgång till den information vi behövt genom vår uppdragsgivare Lena Ekh. 
Hon har även gett förslag på anställda att intervjua med kompetens inom 
undersökningsområdet. På grund av det anser vi att rätt personer intervjuats och att 
informationen vi fått fram är riktig. Anledningen till att vi skickade iväg intervjuguiderna 
till aktörerna en vecka i förväg var för att de skulle kunna förbereda sig så att vi skulle få 
mer djupgående svar. Det finns risker med metoden eftersom aktörerna kan hinna fundera 
ut åsikter som inte är deras egna. Tack vare de följdfrågor ställdes kändes det som att 
svaren vi fick var uppriktiga.  

För att motverka feltolkning under intervjuerna var båda uppsatsförfattarna närvarande
vid två av tre intervjuer och vi använde oss av anteckningsblock och bandspelare. Det är 
viktigt att komplettera bandspelaren med anteckningsblock eftersom det är svårt och 
tidskrävande att i efterhand hitta exakt det man söker efter. Det finns en risk att 
bandspelaren hämmar aktörernas uppriktighet vilket vi försökt förebygga genom att lägga 
allmänna frågor i början för att sedan mynna ut i frågor kring den intervjuades egna 
åsikter. Aktörerna verkade inte besvärade av bandspelaren utan vi anser att svaren 
verkade vara uppriktiga. Genom att använda bandspelaren minskade risken att viktig 
information förbisågs samt risken för oklarheter och felaktigheter. Under tredje intervjun 
med Agneta Bergbom var endast en uppsatsskrivare närvarande vilket kan ha skapat 
feltolkning vid sammanställningen av materialet. Detta har vi försökt motverka genom att 
ge bandspelare en mer betydande roll. Den användes för att återge samtalet så att båda 
uppsatsskrivarna skulle få inblick och förståelse för intervjun. Intervjuaren fick 
koncentrera sig på att lyssna och därför fördes inga anteckningar. 

Vi var medvetna om att frågorna kunde vara känsliga för de intervjuade då de innehöll 
kritik mot Bodens kommun. Det fanns en risk att aktörerna inte vågade säga sina egna 
åsikter. Vi bedömer ändå att de intervjuade delade med sig av all information, även av 
känslig karaktär och att de var medvetna om de brister som fanns inom Bodens kommun.
Det finns en risk att informationen gradvis mättas vid varje intervjutillfälle när man 
använder sig av samma frågeformulär. Vi upplevde att varje intervju gav en ny synvinkel 
på problemet eftersom aktörerna inte har samma arbetsuppgifter samt att de varit an-
ställda olika länge på kommunen. 

Eftersom intervjuerna genomfördes i aktörernas arbetsrum motverkades konstlade svar 
som kan uppkomma i tillgjorda miljöer. Intervjuer bör vara en till en och en halv timme 
för att man skall få fram relevant information och för att få den fördjupad. (Jacobsen, 
2002, s 164). Detta avgjorde vårt val av att avsätta en timme för varje intervjutillfälle. 
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2.7 Analysmetod

Analys handlar om att bearbeta och tolka materialet från fallstudien så att det empiriska 
materialet kan användas och jämföras mot den teoretiska referensramen (Lundahl & 
Skärvad, 1999, s 195). Intervjuerna i empirikapitlet återgavs i separata delar för att på 
bästa sätt åskådliggöra varje aktörernas åsikter. För att sedan finna likheter, olikheter, 
samband och kopplingar mellan empirin och den teoretiska referensramen jämförde vi 
kapitlen i en analys. Därefter drogs slutsatser från analysen för att besvara uppsatsens 
syfte. Avslutningsvis omarbetades analysmodellen efter nya uppgifter från 
intervjusammanställningarna så att modellen skulle inkludera vår nya kunskap. 
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3 Teori

I detta kapitel behandlas teori som är relevant utifrån problemdiskussion och syfte. Först 
definieras styrning som en process och sedan beskrivs styrning mellan enheter och 
anställda med hjälp av agentteorin. Därefter redogör vi för hur organisationer kan 
kontrollera sina verksamheter genom att fördela ansvar. Kapitlet avslutas med teorier 
kring traditionell- och aktivitetsbaserad kostnadsfördelning samt hur det kan ge upphov 
till ansvar för okontrollerbara resultat och händelser.

3.1 Styrning

Att styra en organisation handlar om att få enheterna och medarbetarna på en 
organisations alla nivåer att genomföra sina arbetsuppgifter på ett målinriktat och 
samordnad sätt. När organisationen nått dit har de funnit ett användbart styrsystem. 
(Bruzelius & Skärvad, 2004, s 384). Styrning är en process, det vill säga ett antal 
aktiviteter för att fastställa mål och resultatkrav, där ledningen kan påverka medarbetarna 
i organisationen att implementera organisationens strategier (Anthony & Govindarajan,
2003, s 7). Styrprocessen omfattar delprocesserna planering, kontroll, målformulering, 
och beslut (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 385). Denna uppsats fokuserar på kontroll, 
målformulering och beslut. 
Det finns en rad styrformer till förfogande för att säkerställa att enheterna och 
medarbetarna i en organisation fattar beslut och genomför handlingar som leder till 
måluppfyllelse. Direkt-, ram- och målstyrning är några sätt för en organisation att styra 
sin verksamhet. Vid direktstyrning samordnar ledaren genom att ge order och 
instruktioner i varje beslutssituation. Ledaren har full överblick över situationen, vet vad 
som ska göras och tar ansvar för att det blir gjort. Ramstyrning innebär att de anställda 
har stor frihet att själva agera inom ställda ramar. Vid målstyrning ges de styrda mål att 
uppnå utan att tala om hur medlen skall användas för att nå målen. Målstyrning kräver att 
organisationens ledning kan definiera vilket eller vilka mål som skall uppnås. (Bruzelius 
& Skärvad, 2004, s 385). Målstyrning används som ett kontrollsystem för att uppmuntra 
individen till självkontroll samt för att få individens mål att överensstämma med 
organisationens övergripande mål och prioriteringar. Fördelarna med målstyrning är ökad 
produktivitet och kommunikation samt en positivare inställning mot ledningen medan 
nackdelarna är ökade kostnader eftersom pappersarbetet ökar. (Poister & Streib, 1995).

Figur 3:1. Egen modell över ekonomistyrningsformer

Direktstyrning

Ramstyrning

Målstyrning

Någon (person) talar om VAD man ska 
göra och HUR.

Personlig eller icke personlig information 
ges om VAD man ska göra men inte 
HUR man ska göra det.

Man får själv besluta vad och hur man 
ska göra något inom ställda ramar.
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Vi anser att styrformerna ovan passar studien eftersom kommuner måste ta hänsyn till 
lagar och rekommendationer vilket innebär att de till viss del blir styrda om vad och hur 
något ska göras. 

3.1.1 Styrning och agentteorin
Grunden till varför organisationer använder sig av ekonomistyrning finns i ett behov av 
att kontrollera de anställda. Organisationers sätt att kontrollera de anställda kan förklaras
med hjälp av agentteorin. Ett principal/agentförhållande innebär att en part (principal) 
anställer en annan part (agent) för att utföra någon form av arbete. För att göra det 
delegerar principalen befogenheter och ansvar till agenten. (Anthony & Govindarajan, 
2003, s 7 ff). Agenten agerar på principalens vägnar och har därmed access till all 
relevant information. Det innebär att agenten snarare än principalen ska hållas ansvarig 
för sina handlingar. Det finns två sätt att beskriva agenten, det första är att agenten är den 
som utför arbetet och därmed den som besitter makt och det andra utgår ifrån förhållandet 
om ansvarsdelegering mellan två parter, det vill säga den ena parten handlar efter den 
andra partens önskemål. I den första framställningen blir både agenten och principalen 
agenter (Husted, 2007). Uppsatsen utgår ifrån den senare framställningen eftersom den
skildrar offentlig sektor på ett korrekt sätt.

Agentteorin är en teori om förhållandet mellan ägarna av ekonomiska resurser och de 
anställda som använder och kontrollerar resurserna (Adams, 1994). Teorin är baserad på 
premissen att det är informationsasymmetri mellan agenten och principalen. Det innebär 
att agenten har mer information än principalen och att informationen i sin tur påverkar 
principalens förmåga att effektivt kontrollera om hans/hennes intresse tas tillvara av 
agenten. Det finns två framstående problem med informationsasymmetri, adverse 
selection och Moral Hazard. (Husted, 2007). Advers selection uppstår när principalen inte 
har tillgång till all relevant information när agenten fattar beslut vilket gör det svårt för 
principalen att avgöra om beslutet är för organisations bästa (Adams, 1994). Moral 
Hazard grundar sig i att agenten agerar på ett sätt som principalen inte förväntat sig eller 
att han/hon införskaffar ny information som inte är känd för principalen (Husted, 2007). 
Detta problem uppstår eftersom teorin utgår från antagandet att aktörerna är rationella 
och nyttomaximerande vilket innebär att agenten försöker öka sin nytta på bekostnad av 
principalen (Adams, 1994). I den frågan går åsikterna isär då de finns bevis på männi-
skors osjälviskhet som stödjer iden om att egoism bara är en felaktig beskrivning av 
mänskligt beteende (Husted, 2007).

Agentrelationen i en organisation är en funktion av kontroll över verksamheten. Eftersom 
kontrollstrukturen och parternas incitament skiljer sig åt beroende på organisation 
utformas individuella internredovisningssystem. (Husted, 2007). Med agentteorin kan
uppkomsten och karaktären av en organisations internredovisning förklaras. 
Internredovisning tillsammans med externredovisningen binder ihop förhållandet mellan 
principalen och agenten eftersom principalen via rapporter får tillgång till relevant 
information. På detta sätt kan internredovisning hjälpa principalen att överkomma 
problemet med informationsasymmetri. Internredovisning kan även hjälpa till att hålla 
kostnadseffektivitet mellan agenten och principalen. Rätt utformad internredovisning kan 
ge upphov till större kostnadsmedvetenhet eftersom enheters verkliga kostnader visar sig 
då ansvar delegerats och kostnader fördelats. (Adams, 1994).
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3.1.2 Styrning av ekonomiska ansvarsområden
Ekonomistyrning innebär att ekonomiskt ansvar preciseras och ekonomiska mål
formuleras (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 405). Det centrala syftet med styrsystem är där-
för att försäkra en högre nivå av målkongruens vilket innebär att chefer vill att hela 
organisationen ska efterfölja de övergripande målen. De anställda har ofta egna 
personliga mål som inte nödvändigtvis stämmer överrens med organisationens. (Modell, 
1996).
Ansvarfördelning inom en organisation är ett sätt att kontrollera verksamheten (Modell,
1996). När en organisation har många anställda uppkommer behov av att dela upp 
ansvaret för verksamheten. Ansvar för beslut delegeras till underordnade chefer som var 
och en ansvarar för sin del av verksamheten. Det är den verkställande direktörens uppgift 
att få varje del av organisationen att gå mot samma mål. (Lönnqvist & Lind, 1998, s 35). 
Det är viktigt att delegera ansvar neråt i organisationens hierarki eftersom det påverkar 
kontroll och utvärdering av prestationer. Tidigare studier tyder på att det skiljer sig åt hur 
ett företag väljer att delegera ansvar. I vissa extremfall väljer en del företag att inte 
delegera något ansvar under verkställande direktören medan andra styrsystem utvecklat 
flera hundra ansvarsenheter. (Dowd, 2001).

Enheter kan tilldelas olika ekonomiskt ansvar: kostnads-, intäkts-, resultat-, och 
räntabilitetsansvar. Vid resultatansvar är avdelningschefen ansvarig för skillnaden mellan 
kostnader och intäkter och det är upp till chefen att förbruka resurser så länge han/hon 
ökar intäkterna i samma grad. (Lönnqvist & Lind, 1998, s 36 ff). Den ansvariga chefen 
måste ha tillgång till relevant information för att kunna påverka både intäkter och 
kostnader (Anthony & Govindarajan, 2003, s 204). Ett räntabilitetsansvar innebär 
förutom förpliktelserna i ett resultatansvar även beslutanderätt och ansvar för 
kapitalbindningen (Lönnqvist & Lind, 1998, s 42). En avdelning med räntabilitetsansvar 
får själv välja finansieringsform så länge den skapar vinster som ger avkastning på 
investerat kapital och som uppfyller ledningens krav. Ett intäktsansvar medför ofta att 
kostnaderna är låga i jämförelse med intäkterna som organisationen genererar (op cit, s 
38 ff). Det är främst försäljningsenheter som får intäktsansvar eftersom de inom givna 
kostnadsramar strävar efter så stora intäkter som möjligt (ibid).

Det mest förekommande ansvaret är kostnadsansvar, vilket innebär att cheferna är 
ansvariga för uppkomna kostnader men inte för intäkter (Dowd, 2001). Eftersom alla 
verksamheter orsakar kostnader kan de flesta avdelningarna använda sig av ansvaret
oberoende av verksamhetens karaktär. Den ansvariga chefen bestämmer inte själv sin 
budget utan detta görs på en högre nivå. Kostnadsansvar kan delas i två grupper: 
omkostnadsansvar och standardkostnadsansvar. (Lönnqvist & Lind 1998, s 36 ff). Om det 
är svårt att fastställa exakta kostnader för exempelvis en produkt bestämmer ledningen 
kostnadsnivån i förväg för respektive omkostnadsansvar (Anthony & Govindarajan,
2003, s 153). Däremot kan effektiviteten i enheten inte ses genom jämförelse mellan 
budget och verkligt utfall. Skillnaden mellan budget och verkligt utfall visar om enheten 
levt inom kostnadsramen. Standardkostnadsansvar är när det  med stor säkerhet går att
fastställa självkostnaden för att producera en produkt (op cit, s 152). Genom att göra 
uppföljningar och jämföra budget med verkligt utfall kan prestationer mätas i enheterna 
(ibid). Denna uppsats fokuserar främst på kostnads- och intäktsansvar.



12

3.2 Betydelsen av kostnadsfördelning 

Företag fördelar indirekta kostnader såsom overhead och gemensamma kostnader på sina 
verksamheter men det är svårt att veta hur mycket av kostnaderna som respektive 
verksamhet skall tilldelas. Om kostnadsfördelning inte används eller förekommer på 
felaktigt sätt kan det leda till att verksamheternas kostnader undervärderas medan vinsten 
övervärderas. Med kostnadsfördelning förändras inte företags totala resultat trots 
noggrant och korrekt utfört arbete av den som redovisar. Nackdelen med detta är att det 
kan vara svårt att förstå syftet med fördelningen. Argumenten för är desto fler då 
internredovisning anses öka kostnadskontrollen och förhöja samspelet mellan 
företagsenheter vilket kan leda till högre prestationer och effektivitet. Även motivationen 
till att prestera bättre ökar eftersom enheterna har möjlighet att påverka kostnaderna de 
ansvarar för. (Doost, 1996). Vid korrekt fördelning av indirekta kostnader får de anställda 
och cheferna ökad förståelse för varan/tjänstens verkliga kostnad och därmed ökad risk 
och kostnadsmedvetenhet (Snyder & Davenport, 1997).

3.2.1 Traditionell kostnadsfördelning
För att uppvisa de verkliga kostnaderna per enhet måste de indirekta kostnaderna fördelas 
ut på verksamheterna (Chan & Suk-Yee Lee, 2003). Kostnaderna skall fördelas till 
enheter med kostnadsansvar för att hjälpa cheferna att förstå och kontrollera dessa 
kostnader. Det är enklast att ta organisationens totala kostnader och fördela dessa på 
samma bas till varje avdelning. Det svåraste med traditionell kostnadsfördelning är att 
hitta ett kausalt samband mellan kostnaderna och verksamheterna. Kriteriet för all 
kostnadsfördelning bör vara ett orsaks/verkan samband. Detta så att undercheferna förstår 
skälet till varför de behöver ansvara för vissa kostnader som de inte kan kontrollera.
(Snyder & Davenport, 1997). Vid traditionell kostnadsfördelning dominerar 
fördelningsnycklar såsom arbetstimme och lönekrona. Dessa fördelningsmetoder visar 
oftast inte en korrekt bild av verkligheten eftersom de indirekta kostnaderna ökar i 
organisationer. Volymbaserade faktorer är därför inte längre användbara fördel-
ningsnycklar för fördelning av indirekta kostnader. (Chan & Suk-Yee Lee, 2003).
Processen för traditionell kostnadsfördelning består av tre steg (Snyder & Davenport,
1997).
Steg 1: Processen börjar med val av kostnads bärare (exempelvis verksamheter) till 

vilket de indirekta kostnaderna kan fördelas. Kostnaderna måste höra till 
något objekt eftersom de är underlag för att utvärdera och guida i chefers 
beslutsfattande.

Steg 2: Sedan skall kostnadsbäraren associeras med valda cost pools. De direkta 
kostnaderna kan knytas till ett specifikt kostnadsobjekt medan indirekta 
kostnader såsom overhead inte kan sammanfogas med ett särskilt objekt 
(ibid). Grundprincipen är att så långt som möjligt använda 
fördelningsnycklar som uttrycker ett orsaks/verkan samband. Det vill säga, 
avdelningar som orsakar stora indirekta kostnader skall belastas med en stor 
andel av dessa kostnader. Av praktiska skäl bör andelen fördelningsnycklar 
begränsas. (Lönnqvist & Lind, 1998, s 48 ff).
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Steg 3: Slutligen skall metod för att sammanfoga kostnaderna från steg två med 
objekten i steg ett väljas. För att lyckas med steg tre krävs att organisationen 
använder sig av relevanta och väl motiverade fördelningsnycklar. Processen 
kan verka tydlig och enkel i teorin men är mycket komplex i verkligheten.
(Snyder & Davenport, 1997).

I takt med att de indirekta kostnaderna stiger i förhållande till de totala kostnaderna finns 
behov av att utveckla det traditionella fördelningssystemet inom offentlig sektor. När 
traditionella system observerats visade de sig att indirekta kostnader behandlades som en 
enhetlig mängd att fördela på en enda bas, (cost pool) oftast på antal anställda. Ett 
alternativ till traditionell kostnadsfördelning är aktivitetsbaserad kostnadsfördelning.
(Armstrong, 2002).

3.2.2 Aktivitetsbaserad kostnadsfördelning
Ett alternativ till kostnadsfördelning är aktivitetsbaserad kostnadsfördelning, även kallad 
ABC (Doost, 1996). Systemet fördelar indirekta kostnader efter aktiviteterna som ger 
upphov till kostnaderna (Chan & Suk-Yee Lee, 2003). ABC identifierar alla kostnader 
genom kostnadsobjekt och undviker att benämna någon kostnad som gemensam (Doost,
1996). Grunderna till att behöva använda sig av ABC är om företag har mycket interna 
diskussioner om kostnadsfördelning och om beslutsunderlaget vid bedömning av 
indirekta kostnader är svagt (Adolphson, 1994, s 159). Fokus bör ligga på att identifiera 
alla kostnader som hör till den speciella verksamheten istället för på godtyckliga 
fördelningar. Trots att ABC löser vissa svårigheter förenade med godtyckliga 
kostnadsfördelningar innebär det ändå ett stort problem att associera vissa kostnader, 
såsom gemensamma personal-, ekonomi- och administrationskostnader. (Doost, 1996).

Behovet av att se de verkliga kostnaderna för produkter och service har lett till 
aktivitetsbaserad kostnadsfördelning. ABC systemet försöker till skillnad från de 
traditionella systemen att koppla de indirekta kostnaderna baserat på orsaken till 
kostnadernas uppkomst. Fördelen med att använda sig av ABC är att 
kostnadsinformationen blir mer korrekt. Mer korrekt kostnadsinformation ger bättre 
underlag för beslutsfattande. När chefer blir medvetna om de exakta kostnaderna och 
konsumtionen kan de fatta beslut för mindre resursförbrukning. Implementering av 
aktivitetsbaserad kostnadsfördelning är i princip densamma som för traditionell 
kostnadsfördelning. (Snyder & Davenport, 1997).
Steg 1: Produkter/tjänster ska väljas till vilka kostnaderna skall föras.

Steg 2: De direkta kostnaderna skall tas fram.

Steg 3: De indirekta kostnaderna ska associera med varje produkt/tjänst för att få 
fram kostnadsdrivare.

Steg 4: Kvarvarande indirekta kostnader ska användas på en standard bas.

I dagsläget ökar medvetenheten om aktivitetsbaserad kostnadsfördelning men trots detta 
är det få företag som implementerar systemet. Författarna frågar sig: om det nu är så 
många fördelar med ABC varför ökar inte antalet företag som implementerar systemet? 
De som använder sig av och förespråkar ABC anser att det ger en mer korrekt 
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Traditionell kostnadsfördelning

Aktivitetsbaserad kostnadsfördelning

Ingen kostnadsfördelning

kostnadsinformation och därmed ökar kostnadskontrollen. Andra fördelar är 
kostnadsreducering, mer korrekt fördelning av indirekta kostnader samt ökad effektivitet. 
Forskning visar att företag som använder sig av ABC oftast drivs av ett behov av 
förbättrade analyser av kundlönsamhet och få mer korrekt kostnadsinformation. 
Forskning visar även att många som implementerar ABC vill förnya sitt 
kostnadsredovisningssystem för att kunna skildra kostnaderna bättre eller för att förbättra 
styrprocessen. (Cohen, Venieris & Kaimenaki, 2005). 

Företag som implementerat ABC har ofta stött på problem med systemet. Under 
implementeringsfasen har de anställda ifrågasatt systemets duglighet och det har visat sig 
att det funnits problem med att identifiera och välja aktiviteter och kostnadsdrivare. Det 
har även varit svårt att samla ihop data om kostnaderna för det nya systemet och 
resurserna har varit bristande. Att företag väljer att inte implementera ABC beror främst 
på att de är nöjd med sitt system, att de associerar systemet med högre kostnader, att det 
tar för lång tid att implementera, att kostnadsinformationen inte blir så korrekt som 
väntat, att support och intresse från ledningen är för dåligt eller att de följer direktiv från 
moderbolag med annat system. Trots detta finns det inte någon direkt skillnad mellan de 
som valt att implementera ABC och de som använder sig av andra system vad gäller 
kostnadsstruktur, storlek, konkurrens eller i förändringar av indirekta kostnader. (Cohen 
et al, 2005).

Figur 3:2. Egen sammanfattande modell över berörda kostnadsfördelningsmodeller

Vissa organisationer har fortfarande samma system för sina kostnader som de hade för 
flera år sedan trots att omvärlden förändrats. Det är viktigt att inse när ett systemet är 
föråldrat för att kunna implementera ett system som visar mer korrekta produkt- eller 
service kostnader. Om inte kostnadsinformationen är korrekt är det svårt att basera 
ekonomiska beslut på underlaget. Det är en svår uppgift för företagen att veta när de bör 
byta till ett förbättrat system eftersom det kan innebära problem vid byte utan en tanke på 

Kostnader undervärderas, vinsten övervärderas. 
Det finns risk att en felaktig bild av företaget
visas.

Enkelt och billigt på kort sikt. Ansvarsområden 
behöver inte belastas med kostnader som de inte 
kan påverka.

Svårt att hitta ett kausalt samband mellan 
kostnaderna och enheterna.

Ökad kostnadskontroll, förhöjt samspel mellan
enheterna, ökade prestationer samt ökad 
effektivitet och motivation.

Problem med att associera vissa gemensamma 
kostnader förekommer. 

Korrekt kostnadsinformation, bättre 
beslutsfattande.
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vad existerande system medför för problem. Det är dock svårt att veta om det existerar 
några problem förrän företaget tar ett grovt felaktigt beslut. För att använda sig av rätt 
system vid rätt tillfälle finns några riktlinjer att gå efter: Om overheadkostnaderna är 
starkt relaterade till någon volymrelaterad kostnadsdrivare ger traditionella system en lika 
korrekt kostnadsinformation som något annat. Om ett företags overheadkostnader inte är 
associerade med volymrelaterade kostnadsdrivare passar aktivitetsbaserad 
kostnadsfördelning bättre. (Chan & Suk-Yee Lee, 2003).

3.2.3 Kontrollerbarhetsprincipen
Fördelning av indirekta kostnader mellan avdelningar innebär att flera avdelningschefer 
blir ansvariga för kostnaderna (Lönnqvist & Lind 1998, s 45). Kontrollerbarhetsprincipen 
innebär att individer endast ska hållas ansvariga för resultat och händelser som de kan 
kontrollera men att företag till viss del frångår principen (Merchant, 1987, s 316, 2006). 
Genom att fördela en avdelnings kostnader på övriga avdelningar eller att fördela 
gemensamma kostnader på flera avdelningar åstadkoms kostnadsmedvetenhet och enga-
gemang i organisationens totala kostnader (Lönnqvist & Lind, 1998, s 54). Chefer får 
bättre fokus på dessa kostnader, samt en bättre helhetsbild över företagets alla delar vilket 
ger större inflytande i organisationen. En annan fördel är att chefer blir mer riskmedvetna 
eftersom deras beslut rörande kostnader även påverkar övriga avdelningar. En nackdel till 
sådan fördelning är att de kan sänka motivationen hos cheferna eftersom de inte har makt 
att ensam påverka kostnaderna. (Merchant, 1987, s 318). Ledningen frångår inte 
kontrollerbarhetsprincipen medvetet utan de försöker skapa en korrekt grund för att 
fördela overhead och gemensamma kostnader på avdelningarna. Genom en 
decentraliserad beslutsprocess motiveras enhetschefer att blir ansvariga för 
okontrollerbara kostnader utan att överträda kontrollerbarhetsprincipen. Detta eftersom 
enhetscheferna har varit delaktiga i kostnadsfördelningsprocessen. (Modell & Lee, 2001).

Kontrollerbarhetsprincipen används som en metod för att organisera ansvar inom en 
organisation vid olika hierarkiska nivåer (Modell, 1996, 1997). Organisationers mål 
används för att specificera vilka kostnader som skall fördelas till ansvarsenheterna och 
bestämmer deras status som kostnads- intäkts- resultat- och räntabilitetsansvar. 
Kontrollerbarhetsprincipen används som en komponent för kontroll av 
kostnadsfördelning på olika ansvarsenheter i organisationen. Ansvaret reflekteras genom 
att enheterna möter de uppsatta målen. (Modell, 1996). 

Enhetschefer bör vara ansvariga för okontrollerbara händelser för att minska 
suboptimeringen och öka kostnadsmedvetenheten genom hela organisationen (Modell,
1997). Nackdelen med att implementera kontrollerbarhetsprincipen fullt ut är att man inte 
alltid vet vilka händelser som resulterat i vilka kostnader eftersom kundernas beteende är 
relativt oförutsägbart och att prestationsförmågan hos de anställda kan variera. Detta 
problem uppstår speciellt i serviceorganisationer eftersom det som produceras inte utgör 
fysiska objekt. (Modell, 1996). 
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3.3 Sammanfattning av teorikapitlet

Som avslutning på teorikapitlet har en analysmodell bearbetats för att skapa förståelse för 
valet av teori samt för att visa samband mellan delarna.

Styrprocessen (3.1) är uppbyggd med delprocesserna beslut, mål, kontroll och planering
(3.1). Alla organisationer använder sig av styrning på något sätt för att kunna kontrollera 
enheterna och medarbetarna så att beslut fattas som leder till måluppfyllelse. Förhållandet 
mellan ägarna av ekonomiska resurser och de som förbrukar dem kan förklaras med 
agentteorin (3.1.1). Teorin går ut på att principalen har ett behov av att kontrollera de 
anställda så att hans/hennes intressen tas till vara. Ett sätt för principalen att kontrollera 
agenten är genom att dela in verksamheten i ansvarsområden (3.1.2) och delegera beslut 
till de underordnade cheferna.

Figur 3:3. Egen analysmodell av teorikapitlet

Gemensamma kostnader och overheadkostnader fördelas till ansvarsområdena för att 
hjälpa cheferna att förstå och kontrollera kostnaderna (3.2.1-2). 
Kontrollerbarhetsprincipen (3.2.3) är en grundläggande del för kontroll av 
kostnadsfördelning på olika ansvarsenheter i organisationen. Ansvarsområdena och 
därmed kostnadsfördelningen kan därför medföra att vissa enheter blir ansvariga för 
kostnader som de har liten eller ingen möjlighet att påverka. Genom kostnadsfördelning 
kan relevant kostnadsinformation fås vilket ger underlag för bättre beslutsfattande. Beslut 
för mindre resursförbrukning kan fattas när chefer blir medvetna om de exakta 
kostnaderna och konsumtionen.
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4 Empiri

Empirikapitlet inleds med information om styrning och struktur för vårt fallstudieobjekt. 
Sedan följer en sammanställning av de tre intervjuerna som genomförts. 

4.1 Presentation av Bodens kommun

Bodens kommun ligger i Norrbotten, cirka 3,5 mil innanför kusten. Där bor omkring
28 000 personer på en yta av 4500 km2. Styrningen i Bodens kommun kännetecknas av 
att alla i organisationen – politiker, ledare och medarbetare – tar ansvar för helheten i den 
kommunala verksamheten och känner delaktighet och engagemang i styrprocessen. För 
kommunen är det viktigt att alla som medverkar i organisationen ser verksamheten ur 
medborgarens och kundens perspektiv. Kommunen tillämpar mål- och ramstyrning och 
använder sig av en anpassad variant av balanserat styrkort. Styrmodellen visas i bilaga B.

Organisationsstrukturen är uppbyggd med kommunfullmäktige som högsta beslutande 
organ vad gäller kommunens budget, övriga nämnders reglementen, taxor, riktlinjer och 
övergripande beslut. Under sig har Kommunfullmäktige en mängd nämnder som var och
en beslutar i frågor rörande sin förvaltning som den enligt lag eller annan författning skall 
handha. Bodens kommun består av åtta förvaltningar som var en och har som uppgift att 
förverkliga beslut som tagits i kommunfullmäktige och nämnden. Under förvaltningarna 
finns chefer för respektive verksamhet. Organisationsstrukturen visas i bilaga C.

4.2 Presentation av Ulla Selberg 

Första intervjun genomfördes med Ulla Selberg som är ekonom på Barn- och 
utbildningsförvaltningen (BUF) på Bodens kommun. Hon har endast arbetat på 
kommunen sedan december 2006. Selberg är utbildad förvaltningssocionom och har 
arbetat som egen företagare i tio år. Efter det har hon arbetat på Luleå tekniska universitet 
och på en redovisningsfirma. Selbergs nuvarande arbetsuppgifter på kommunen är att 
arbeta med bokslut samt att ta fram förslag på nyckeltal. Hon tar även fram rutiner och 
riktlinjer utifrån lagar och regler för att få nyckeltalen bättre samt konstruerar en handbok 
för att internredovisningen ska bli bättre i framtiden. Selberg anser att hon kan påverka 
sitt arbete med internredovisningen men att det är en process som tar lång tid eftersom 
man måste förändra en del i taget. 

4.2.1 Styrning och agentteorin
Selberg förklarade att kommunen främst arbetar mot mål som skall uppnås. 
Förvaltningarna blir tilldelade en summa pengar som de sedan själva får förvalta på de 
sätt de önskar för att uppnå målen. Hon anser även att de till viss del blir styrda inom 
hållna ramar. De har exempelvis fått direktiv från nämnden att minska antalet 
förskoleplatser per grupp från arton till sexton med de medel de har att tillgå. Kommunen 
styrs av ett flertal lagar där kommunallagen är den övergripande och innebär att arbetet 
som utförs skall ske inom kommunen. BUF styrs framförallt av skollagen som bland 
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annat innebär att alla barn ska gå i grundskola och få gratis skolgång. Selberg nämnde 
även att Skolverket ger riktlinjer för hur arbetet skall utformas och kräver statistik vad 
gäller antal elever och rektorsområden årligen. Riktlinjerna påverkar i sin tur hur 
verksamheterna använder sina pengar. 

Enligt Selberg sker resursfördelningen ut till förvaltningarna delvis på gamla grunder och 
fördelningsprinciper. Fördelningen sker genom att politikerna ser till tidigare års budget 
samt gör jämförelser mellan kommuner med hjälp av nyckeltal. Selberg anser att det 
uppstår problem med resursfördelningen ut till förvaltningarna. Detta eftersom Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen är de stora förvaltningarna och de 
övriga sex endast utgör en liten del av kommunen. Hon anser att storleksskillnaderna 
mellan förvaltningarna gör det svårt för nämnderna att göra en rättvis resursfördelning. 
Interna redovisningsförutsättningar är framtagna för att fördela resurserna ut på 
verksamheterna. Grundmåttet på BUF bygger på antalet barn i verksamheterna. Måtten 
anpassas sedan till varje verksamhetssituationen, det vill säga om en skola är belägen i en 
by är oftast lokalhyran lägre än inne i centrum. En annan skillnad är att vissa skolor köper 
in mat medan andra lagar den vilket medför kostnadsskillnader. BUF ger sina 
verksamheter en summa pengar att hålla sig inom och ett krav på antal anställda. Kravet 
på antalet anställda grundar sig i att kunna kontrollera vilken typ av personal som finns 
eftersom ett av målen är att ha mer pedagogisk personal. Verksamheterna får själv 
planera hur resurserna ska användas och behöver endast rapporta en gång per år. Däremot 
kräver förvaltningen att verksamheterna rapporterar om och varför det verkliga utfallet 
inte stämmer mot budget. 
4.2.2 Styrning av ekonomiska ansvarsområden
Förvaltningarna har budgetansvar som är utformat så att de får en summa som 
kostnaderna skall hålla sig inom. Ett antal nyckeltal tas fram för att veta vad 
verksamheterna kostar. Exempel på nyckeltal är kostnad per elev och kostnad per 
verksamhet. Nyckeltalen går aldrig så djupt att de ser på vad ett barn kostar per timme. 
Selberg anser att det inte alltid är självklart vad allting kostar eftersom en lokal kan 
innehålla flera olika verksamheter, exempelvis ingår ofta förskola i samma lokal som 
skolorna. Selberg vet inte bakgrunden till varför ansvaret är utformat som det är utan an-
tar att det alltid varit så. 
4.2.3 Kostnadsfördelning och kontrollerbarhetsprincipen
Selberg anser att internredovisningen inte är anpassad efter kommunens sätt att styra till 
fullo men att det är en del av det pågående förändringsarbetet. Internredovisningen är 
alltför komplex idag och det är svårt att ta fram rätt nyckeltal. Selberg anser att ju mer 
krångligt något är desto större risk det blir fel. Hon anser även att systemet var enkelt till 
en början men att det har byggts på utan att gamla programrutiner tagits bort. Kommunen 
fördelar inte sina overheadkostnader på förvaltningarna utan de har endast sina kostnader 
utan några tillägg. Selberg anser att det kan vara ett problem att inte fördela ut 
overheadkostnaderna eftersom förvaltningarna inte har en aning om vad 
stabsfunktionerna och nämnderna kostar.  

De enda kostnader som fördelas ut är förvaltningarnas kostnader. Dessa fördelas på 
verksamheterna vilket Selberg anser är ett stort bekymmer då det i nuläget finns 
kostnader som inte är direkt hänförlig till någon verksamhet. Kostnader fördelas inte ut 
förrän vid bokslutet och fördelningen sker manuellt. Det medför att Selberg måste justera 
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nyckeltalen innan hon skickar statistik till skolverket. Fördelningen innebär att rektorerna 
aldrig märker av overhead kostnaderna. Det finns inga självklara fördelningsnycklar utan 
det görs en ny bedömning varje år. Bedömningen utgår ifrån antal elever eller 
verksamheternas budgetstorlek. Selberg anser att det både finns för- och nackdelar med 
att fördela kostnaderna vid bokslutet. Hon anser att om verksamheterna inte ser 
kostnaderna har de inte heller något att klaga på. Nackdelarna är att verksamheterna 
endast ser sin egen del och inte blir medvetna om hela förvaltningens kostnader. Detta 
innebär att verksamheterna förväntar sig att förvaltningarna utför alla uppgifter utan att 
de påverkar deras budget eftersom det ej sker någon interndebitering.

Selberg anser att deras sätt att arbeta mot nyckeltalen påverkas negativt eftersom 
fördelningen ser ut som den gör, det vill säga att den inte förs ut förrän vid bokslutet och 
att det sker en ny bedömning varje år. På grund av den obestämda fördelningen är det 
svårt att ta fram nyckeltal eftersom nyckeltalen förändras vid varje fördelningsjustering. 
Hon anser vidare att det hade varit enklare att få fram nyckeltal och göra dem jämförbara 
mellan åren om fördelningen varit bestämd i förväg. Selberg skulle vilja att 
internredovisningssystemet blev enklare så att det lättare går att se sambanden mellan 
kostnaderna och verksamheterna. Hon anser vidare att det stora problemet ligger i att det 
är för mycket som inte är fördelat till en specifik verksamhet. Det skulle vara enklare om 
det redan från början var bestämt vad de gemensamma kostnaderna står för och hur de 
ska fördelas ut i redovisningen. Eftersom nyckeltalen används för att göra jämförelser 
mellan kommunerna måste man veta vad de står för vilket man inte vet i dagsläget. 
Selberg menar att det är bekvämare att fördela i efterhand men att fördelningen 
förmodligen skulle resultera i bättre nyckeltal om den gjordes kontinuerligt. ”Det gäller 
att hitta en nivå för att det ska bli effektivt och rättvist på samma gång”.

4.3 Presentation av Kerstin Nilsson

Den andra intervjun genomfördes med Kerstin Nilsson som är ekonom på Barn- och 
utbildningsförvaltningen inom Bodens kommun sedan år 2002. Hon är utbildad 
civilekonom med inriktning redovisning och har tidigare arbetat inom både tillverkande-
och tjänsteföretag. Hennes nuvarande arbetsuppgifter på kommunen består till största del 
av att arbeta med den interna budgeten och då främst med ramarna ut mot cheferna och 
rektorerna. Nilsson arbetar även med uppföljning och redovisning samt hjälper personal-
och ekonomiadministratörerna vid behov. Hennes roll i internredovisningen är att se över 
leverantörsfakturor och inköpsrutiner samt att bedöma om ett inköp är en investering eller 
en driftskostnad.

4.3.1 Styrning och agentteorin
Nilsson förklarar att kommunen styrs via en modell som inte går ned på individnivå. 
Modellen har byggts efter kommunens vision, affärsidé, strategi och mål och är sedan 
anpassad efter kund-, medarbetar-, ekonomi- och utvecklingsperspektivet. Hon berättar 
att förvaltningarna sedan själv bestämmer hur de uppnår sina mål i modellen. Nilsson
tycker att det finns brister med modellen eftersom den fortfarande är ny och därmed inte 
till fullo implementerats i organisationen. Hon berättar vidare att BUF endast styrs via 
Kommunfullmäktige när större beslut fattas som påverkar deras budget samt att de styrs 
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från ekonomikontoret vad gäller krav på utformningen av rapporter. I övrigt anser 
Nilsson att BUF styr sig själv för att hålla budget och nå de mål som är uppsatta. BUF 
styr i sin tur verksamheterna via en kodplan som kostnaderna skall fördelas ut på. Genom 
kommunens intranät kan Nilsson kontrollera att verksamheterna följer budget och agera 
om något rektorsområde går med underskott. I övrigt kräver förvaltningen endast del- och 
helårsrapporter från verksamheterna. BUF styrs av kommunallagen, redovisningslagar 
och av skollagen. De måste även leverera statistik per verksamhet till Statistiska 
centralbyrån (SCB) i en styrd rapport en gång per år. Nilsson förklarar att resurserna 
fördelas ut på förvaltningarna efter en grundbudget som inte är baserad per elev eller 
verksamhet. Det är Barn- och utbildningsnämndens ambitionerna som styr 
grundbudgeten vilket innebär att olika målsättningar prioriteras. Just nu fokuserar 
nämnden på att minska antalet barn per klass från arton till sexton barn vilket innebär 
stora kostnader. Grundbudgeten är framtagen efter fjolårets kostnader och fördelas på 
kostnadsslagen personal-, material- och lokalhyra. Utifrån nya mål justeras sedan 
grundbudgeten med en procentsats vilket innebär att förvaltningarna tilldelas mer eller 
mindre resurser beroende på målens karaktär. 

4.3.2 Styrning av ekonomiska ansvarsområden
Nilsson berättar att förvaltningarna fördelar resurser till verksamheterna efter antal elever 
och platser. Om ett rektorsområde inte utnyttjar alla elevplatser sker en justering i 
materialkostnaderna. BUF har räknat fram en elevpeng som innehåller personal-, material 
och måltidskostnader vilket fördelas på rektorsområdena utefter antalet elever. Eftersom 
lokalkostnaderna är fasta oberoende av antalet elever justeras den inte vid förändringar i 
elevantalet. Rektorsområdena får en rambudget som de själv får förvalta på de enheter 
som ingår i området. Ramen måste tillämpas efter restriktioner från förvaltningarna, 
exempelvis måste områden ha ett bestämt antal anställda inom varje område vilket 
innebär att personalkostnaderna inte heller justeras vid förändringar i elevantalet. Nilsson
förklarar att förvaltningschefen, Lena Ekh, har ett budgetansvar vilket innebär att hon har 
ansvar att fördela ut budget på verksamheterna. Även rektorerna har budgetansvar vilket 
framställdes genom en utredning där slutsatsen att rektorerna hade för många 
underställda togs. BUF ville ändra på det och istället ha någon som kunde styra över 
grundskolan. Resultatet blev att det anställdes en för- och grundskolechef med ansvar för 
arton rektorsområden.

4.3.3 Kostnadsfördelning och kontrollerbarhetsprincipen
Kostnadsposter, såsom vad det kostar att producera en förskoleplats tas fram via 
nyckeltal först vid bokslutet vilket Nilsson anser är problematiskt. Hon anser att det blir 
som att jämföra äpplen och päron eftersom nyckeltalen innehåller många olika 
verksamheter. Vid bokslutet är det därför svårt att veta vilka kostnader som 
verksamheterna skall belastas med vilket medför att det till största del bara är de direkta 
kostnaderna som tas med. Det är endast vissa indirekta kostnader som fördelas, såsom 
lokalkostnader. Eftersom det sker först vid bokslutet fördelas inte de indirekta 
kostnaderna överhuvudtaget vid delårsbokslut. Nilsson anser att internredovisningen på 
grund av detta inte helt och hållet är anpassad efter kommunens sätt att styra. Hon anser 
att systemet är alltför komplext och att fördelningen mellan verksamheterna måste vara 
tydligare så att man vet vad nyckeltalen står för. Hon anser att det borde vara tydligare 
vilka kostnader som ska bokföras på vilken verksamhet. Skolverket har som krav att veta 
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vad varje verksamhet kostar samtidigt som de kräver att verksamheterna skall integreras 
med varandra. Nilsson anser att det medför problem eftersom flera verksamheter i vissa 
fall befinner sig i samma lokal vilket gör det omöjligt att beräkna om det exempelvis är 
skolans eller förskolans material som förbrukas. Nilsson anser att det här är ett problem 
som finns i alla kommuner och inte bara i Bodens kommun. Hon menar vidare att 
eftersom kommunerna hanterar dessa kostnader på olika sätt måste man ta nyckeltalen 
med ”en nypa salt” när man ser på statistiken. Vissa kommuner bokför kostnaderna 
schablonmässigt på förskolan medan Bodens kommun har en verksamhet som heter 
förskoleklass. Nilsson anser att politikerna försöker göra likvärdiga jämförelser när de 
fördelar budget genom att de endast jämför kommuner med liknande demografi. Hon 
menar vidare att det trots allt inte behöver bli rätt jämförelser eftersom politikerna inte vet 
vad som ingår i nyckeltalen. Hon tycker att systemet ska vara så pass enkelt att det kan 
förstås av någon som inte är insatt in kommunens kodplan.

Nilsson anser att det finns en risk att jämförbarheten minskar mellan åren när de indirekta 
kostnaderna fördelas ut i efterhand samt när de sker manuellt eftersom det kan vara olika 
personer som gör räkenskapssammandraget varje år. Hon anser även att det enda sättet 
för verksamheterna att se de verkliga kostnaderna är genom att se på SCB:s statistik. Hon 
tycker att det negativa med detta är att verksamheterna kan ha förutfattade meningar vad 
gäller administrationens kostnader. Den största delen är positiv eftersom verksamheterna
inte behöver bry sig om opåverkbara kostnader om de inte blir belastade med dem. 

Avslutningsvis anser Nilsson att de övergripande problemen med internredovisningen är 
att det är svårt att veta vilka kostnader som skall fördelas till vilka verksamheter. 
Kommunledningsförvaltningens kostnader måste också fördelas men detta görs endast i 
räkenskapssammandragen. Hon tror att det skulle kunna bli bättre om de fick bättre 
administrativt stöd i form av ett system som schablonmässigt fördelar kostnaderna ut på 
verksamheterna. 

4.4 Presentation av Agneta Bergbom

Vår avslutande intervju genomfördes med Agneta Bergbom som är ekonom på 
ekonomikontoret tillhörande Kommunledningsförvaltningen på Bodens kommun. Hon 
började arbeta på kommunen år 1994 och har tidigare arbetat på ett konsultföretag innan 
sin utbildning till civilekonom. Därefter arbetade Bergbom som ekonom för landstinget. 
På kommunen arbetar Bergbom med budget- och redovisningsfrågor. Hon arbetar också
övergripande med ekonomistyrning såsom bokslut och uppföljningar för hela kommunen. 
På ekonomikontoret arbetar ekonomerna med att styra upp systemet för
internredovisningen inför inlämning av statistik till SCB. De lägger tillsammans med 
förvaltningarna upp strukturen för redovisningsarbetet för förvaltningarna så att de skall 
få ut den information som behövs för statistiken.  I övrigt får förvaltningarna själva 
bestämma hur deras arbete med internredovisningen skall utformas. Bergbom anser att 
hon kan påverka övriga förvaltningars internredovisning eftersom de sinsemellan håller
en öppen dialog under kamrerträffar en gång i månaden. Tanken är att förvaltningarna 
skall arbeta tillsammans för att hitta bra lösningar. 
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4.4.1 Styrning och agentteorin
Bergbom förklarar att Bodens kommun styrs genom mål- och ramstyrning då
Kommunfullmäktige beslutar om övergripande mål och resurser för nämndernas 
verksamheter. Resurserna fördelas genom att nämnderna tilldelas en ram för att uppnå 
målen. Nämnderna sätter detaljmål för sina förvaltningar att uppnå vilket innebär att de 
har ganska stor frihet att utnyttja ramen. Styrningen är utformad efter kommunallagen 
vad gäller resursfördelning. Den säger att kommuner skall ange mål och riktlinjer för att 
uppnå god ekonomisk hushållning samt innehålla en ekonomisk plan som sträcker sig 
över en treårsperiod. Bergbom anser även att styrningen är successivt anpassad efter 
förändringar som genomförts under åren. Kommunen arbetar just nu med en ny 
styrprocess där de utgår från fyra perspektiv: Ekonomi, Utveckling, Medborgare/kund 
och Medarbetare/arbetssätt. I den nya styrprocessen har det tillkommit en måluppföljning 
med större bredd än tidigare. Bergbom anser att de använder sig av modellen för att den 
passar organisationen. Hon anser vidare att förvaltningarna har stor upplysningsplikt 
gentemot staten via SCB. De ska årligen lämna ett räkenskapssammandrag över det 
gångna året med detaljerad information. SCB ställer stora krav på sammandraget 
eftersom staten tilldelar resurser till kommunerna. SCB bestämmer vad som skall ingå i 
sammandraget och kan även kräva uppgifter under räkenskapsåret. Bergbom förklarar att 
det finns ett regelverk i form av ett styrdokument som talar om hur uppföljningarna skall 
gå till. Styrdokumentet visar att förvaltningarna skall rapportera till Kommunfullmäktige 
två gånger per år. Nämnderna levererar sina delårsrapporter till ekonomikontoret som 
sedan sammanställer dessa till ett samlat ärende som sedan behandlas av 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Kommunen har även ett signalsystem som 
innebär att nämnderna skall rapportera till Kommunstyrelsen om de har större avvikelser 
vad gäller mål och ekonomi. 
Bergbom berättar att kommunen använder nyckeltal och jämförande statistik som ett 
underlag i resursfördelningen. Det innebär att Bodens kommun framförallt ser hur de 
ligger till med nyckeltalen i jämförelse med strukturellt liknande kommuner. Bergbom
förklarar att det inte finns ett system som fördelar resurser på jämförelserna utan att dessa 
endast ses som en informationskälla. Fördelningen bygger på den föregående ekonomiska 
ramen och på särskilda beslut av fullmäktige. Sedan görs justeringar efter regeringens 
krav på mer eller mindre riktade medel samt volymförändringar och annat som påverkar 
förvaltningarna i framtiden. Hon förklarar vidare att det gjorts en utredning om 
komplettering kring justeringar vad gäller demografiförändringar inom kommuner. Det 
sker stora förändringar just nu och Bergbom anser att det främst påverkar BUF eftersom 
elevantalet minskar. Hon anser vidare att nämnderna kontrollerar hur resurserna används
och hur målen nås genom uppföljningar med delårsrapporter och årsredovisning.

4.4.2 Styrning av ekonomiska ansvarsområden
Bergbom berättar att vissa verksamheter inom förvaltningarna har budgetansvar, det vill 
säga de ansvarar för att deras verksamhet skall hålla kostnadsramarna. Hon berättar att en 
stor del av Kommunledningsförvaltningen har detta ansvar. Det finns verksamheter inom 
Tekniska förvaltningen som har intäktsansvar. Exempelvis Vatten och Renhållning som 
har som mål att vara avgiftsfinansierade till hundra procent. Det innebär att de inte 
tilldelas några kommunala medel utan de finansieras endast via taxor och avgifter från 
kommunmedborgarna. Bergbom förklarar vidare att de finns interna resultatenheter 
såsom IT verksamheten inom Kommunledningsförvaltningen som finansierar sina 



23

verksamheter genom att sälja sina tjänster internt. Ansvaren är mestadels fördelade på 
historik och grundar sig i vilken verksamhet man bedriver.

4.4.3 Kostnadsfördelning och kontrollerbarhetsprincipen
Kommunledningsförvaltningens kostnader fördelas ut efter SCB:s nyckel sedan några år 
tillbaka och den bygger på kostnadsmassan per verksamhetsområde. Bergbom tror att fler 
kommuner använder samma system vilket ökar jämförbarheten. Förvaltningarna fördelar 
ut sina overheadkostnader till verksamheterna i efterhand för statistiken i SCB. 
Förvaltningarna fördelar ut kostnaderna på olika grunder och fördelningsnycklarna är 
anpassade efter respektive förvaltning. Kostnaderna fördelas på hela verksamheter, 
exempelvis på grundskolan och inte på enskilda rektorsområden. Fördelen med det är att 
ingen verksamhet behöver bära kostnader som de inte kan påverka. "Grundfilosofin är att 
om man har ett budgetansvar ska kostnaderna vara tydliga och påverkbara".

Eftersom Kommunledningsförvaltningen endast är en stabsfunktion som servar övriga 
förvaltningar anser Bergbom att det inte finns något större behov av att fördela 
kostnaderna direkt i internredovisningen. I dagsläget fungerar det därför bättre att fördela 
kostnaderna i efterhand i räkenskapssammandragen. Bergbom berättar att det inte finns 
något system som tar fram grunduppgifter om vad en verksamhet kostar utan att de 
främst tittar på lönekostnaden, kostnaden per person och per plats. De finns dock en 
förhoppning om att kunna ta fram lednings- och informationssystem där nyckeltalen visas 
i nutid för att få en ögonblicksbild. Systemet som finns idag bygger på manuella 
sammanställningar från olika försystem och där excel har en stor betydelse. Hon anser att 
kommunens internredovisning är anpassad efter deras sätt att styra eftersom det är möjligt 
att ta fram informationen ifall de önskar. Detta eftersom det i efterhand framgår av stati-
stiken samt att det går att ta fram kostnaden per verksamhet exklusive overheadkostnader. 
Trots att de är hårt styrda av vad som ska ingå i statistiken använder sig kommuner av 
olika kostnadsfördelningsvarianter av vilket medför att nyckeltalen inte blir helt 
jämförbara. Rent generellt tycker inte Bergbom att det är ett stort problem. Hon anser att 
det finns fördelar med att fördela kostnaderna i efterhand eftersom verksamheterna då ser 
sina egna totala kostnader samt att de ser vad stabsfunktionerna exakt kostar i en 
särredovisning. Hon anser vidare att overheadkostnaderna kan bli osynliga när de 
fördelas ut eftersom verksamheterna inte ser de totala kostnaderna utan endast sin del. 

Kommunens sätt att arbeta med internredovisningen i styrprocessen är både positivt och 
negativt. Fördelarna är att budgetprocessen påbörjas i juni vilket ger nämnderna 
möjlighet att justera kostnaderna till nästa år i och med att resursfördelningen är känd 
tidigt på året. Nackdelarna är att de endast kan jämföra sina egna aktuella nyckeltal mot 
tidigare års då de inte får tillgång till övriga kommuners nyckeltal förrän senare på året. 
Det innebär att de sitter med föråldrad information. Avslutningsvis anser Bergbom att 
grunden för att få statistiken rätt ligger i att rätt kostnader förs till rätt verksamheter vilket 
förvaltningarna gör i dagsläget.
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5 Analys och slutsatser

I detta kapitel kopplas teorin samman med de empiriska undersökningarna. Varje 
rubricering avslutas med slutsatser kopplade mot uppsatsens syfte och analysmodell.

5.1 Styrning 

Aktörerna förklarade att Bodens kommun styrs via en egen utformad modell där de
tillämpar mål- och ramstyrning. Detta yttrar sig genom att de styrda tilldelas en budget
som de själva får förvalta över genom att fatta beslut som leder till måluppfyllelse. Detta 
stämmer överrens med teorin om målstyrning som menar att de styrda tilldelas mål att 
uppnå men inte några medel som dessa mål skall uppnås med (Bruzelius & Skärvad,
2004). Målstyrning är ett bra alternativ för att få individens mål att överrensstämma med 
organisationens men det kräver en ledning som kan definiera mål (Poister & Streib,
1995). Bergbom förklarade att Kommunfullmäktige definierar och ställer de 
övergripande målen medan nämnderna sätter detaljmål för sina förvaltningar. Selberg
berättade att ramstyrning tillämpas genom att Kommunfullmäktige och nämnderna 
beslutar och ger anvisningar om eventuella förändringar, exempelvis att förvaltningarna 
måste skära ner på sina verksamheter med de medel de har att tillgå. Detta går hand i 
hand med Bruzelius och Skärvads (2004) definition på ramstyrning då den talar om att de 
styrda får välja hur de skall uppnå något inom de ramar som blivit ställda av ledningen. 

5.2 Styrning och agentteorin

Enligt aktörerna fördelar Kommunfullmäktige ut resurser till förvaltningarna via 
jämförande statistik med hjälp av nyckeltal. De ser till förra årets budget och justerar 
sedan med nya mål och förändringar. Detta överrensstämmer med teorin som menar att 
ett principal- agentförhållandet uppstår genom att principalen delegerar befogenheter och 
ansvar till agenten (Anthony & Govindarajan, 2003). 

Ägare av ekonomiska resurser vill kunna kontrollera sina anställda så att de tilldelade 
resurserna används på önskvärt sätt. Detta är förhållandet mellan principalen och agenten. 
(Adams, 1994). Aktörerna förklarar att de årligen skall lämna in ett 
räkenskapssammandrag med detaljerad information till SCB. Det ställs stora krav på 
sammandraget eftersom staten är ägarna av de ekonomiska resurserna och därmed 
tilldelar dem till förvaltningarna. Kommunfullmäktige kräver rapporter två gånger per år 
av uppgifter som förvaltningarna får av nämnderna. Om det uppstår större avvikelser 
måste nämnderna rapportera direkt till Kommunstyrelsen. När förvaltningarna tilldelats 
resurser blir de principaler för verksamheterna. Nilsson och Selberg berättade att BUF
kontrollerar att deras verksamheter följer budget och agerar om något rektorsområde går 
med underskott. I övrigt kräver förvaltningen endast del- och helårsrapporter från 
verksamheterna. Selberg berättade att verksamheterna även kontrolleras av Skolverket då 
de genom riktlinjer bestämmer hur arbetet skall utformas och årligen kräver statistik. 
Dessa riktlinjer påverkar hur verksamheterna får använda sina pengar. På detta sätt är 
agentrelationen i en organisation ett sätt att kontrollera verksamheten (Husted, 2007). 
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Kommunens sätt att följa upp hur resurserna används hänger samman med att principalen 
kan kontrollera agenten genom att kontinuerlig kräva redovisning i form av rapporter
(ibid). Internredovisningen hjälper på detta sätt till så att principalen har tillgång till 
samma information som agenten vilket minskar problemen med informationsasymmetrin
som både Husted (2007) och Adams (1994) beskriver. Det innebär att 
Kommunfullmäktige och i sin tur förvaltningarna får tillgång till samma information som 
verksamheterna genom del- och helårsrapporter. 

Ovanstående diskussion har lett fram till följande slutsatser. Bodens kommuns är ett 
klassiskt exempel på hur agentteorin visar sig inom en organisation. Principalen 
kontrollerar agenterna via rapporter och riktlinjer. Detta eftersom principalen är ägare av 
de ekonomiska resurserna och därför vill kontrollera att dessa används på önskvärt sätt. 

5.3 Styrning av ekonomiska ansvarsområden

Ansvarsfördelning till underordnade chefer är ett sätt för organisationen att kontrollera 
hela verksamheten (Modell, 1996). Aktörerna berättade att de flesta förvaltnings- och 
verksamhetschefer har tilldelats budgetsansvar vilket innebär att de ansvarar för att deras 
verksamhet skall hålla sig inom kostnadsramarna. Ansvaret hänger samman med 
kostnadsansvar som innebär att förvaltningarna och verksamheterna är ansvariga för 
uppkomna kostnader men inte för intäkter (Dowd, 1994). Även det faktum att cheferna 
inte själva bestämmer sin budget visar att ansvaret är ett kostnadsansvar (Lönnqvist och 
Lind, 1998). Ansvaret är ett omkostnadsansvar eftersom det enligt aktörerna är svårt att 
fastställa exakta kostnader för respektive verksamhet och att ledningen därför i förväg 
bestämmer kostnadsnivån (Anthony & Govindarajan, 2003). Bergbom berättade att 
Vatten och Renhållning inom Tekniska förvaltningen är en resultatenhet eftersom de 
endast finansieras med via taxor och avgifter från kommuninvånarna. Även IT 
verksamheten inom Kommunledningsförvaltningen är en resultatenhet eftersom de säljer 
sina tjänster inom organisationen. Ansvaret stämmer överrens med Anthony och 
Govindarajans (2003) beskrivning om intäktsansvar då det främst är försäljningsenheter 
som får denna typ av ansvar. Även det faktum att verksamheterna har låga kostnader i 
jämförelse med intäkterna tyder på ett intäktsansvar. Ansvarsfördelningen i Bodens 
kommun bygger på historik och grundar sig framförallt på vilken verksamhet man be-
driver.
Ovanstående diskussion har lett fram till följande slutsatser. Aktörernas motiveringar om 
att förvaltnings- och verksamhetscheferna har budgetansvar eller är resultatenheter 
stämmer överrens med teorierna om omkostnads- och intäktsansvar. De flesta 
förvaltnings- och verksamhetschefer har omkostnadsansvar eftersom de blir tilldelade en 
budget att hålla sina kostnader inom. Verksamheterna Vatten och Renhållning samt IT 
inom Kommunledningsförvaltningen har intäktsansvar eftersom de är försäljningsenheter 
som finansieras externt och internt. 
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5.4 Kostnadsfördelning 

Aktörerna förklarade att förvaltningarna på Bodens kommun inte tilldelas några indirekta 
kostnader utan att endast förvaltningarnas kostnader påförs verksamheterna. 
Fördelningen sker i efterhand via räkenskapssammandragen en gång per år. Kommunen
har inte heller några självklara fördelningsnycklar utan det görs en ny manuell bedöm-
ning varje år. Det råder delade meningar bland aktörerna huruvida detta är ett bra sett att 
hantera de indirekta kostnaderna. Selberg anser att det är ett stort bekymmer eftersom 
fördelningen lätt blir fel då det i dagsläget finns kostnader som inte är direkt hänförliga 
till någon verksamhet. Nilsson instämmer och anser att nyckeltalen inte blir jämförbara 
när de innehåller flera olika verksamheters kostnader. Det innebär att det vid bokslutet är 
svårt att veta vilka kostnader som hör till vilken verksamhet och att det därför nästan bara 
är de direkta kostnaderna som tas med. Att veta hur stora kostnader respektive 
verksamhet skall belastas med är ett känt dilemma (Doost, 1996). Författaren anser dock 
att om kostnadsfördelning inte görs eller om det görs felaktigt kan det medföra
konsekvenser i form av att verksamheterna undervärderar sina kostnader. Det innebär att 
verksamheterna förbrukar mer resurser än vad som är lämpligt. Teorin motsätter sig 
resonemanget om att vissa indirekta kostnader inte förs till någon verksamhet och menar 
att kostnaderna måste föras till något objekt eftersom de är till som underlag för att hjälpa 
cheferna i deras beslutsfattande (Snyder & Davenport, 1997). Bergbom anser att det finns 
fördelar med att fördela kostnaderna i efterhand eftersom verksamheterna då ser sina 
egna totala kostnader samt att de ser vad stabsfunktionerna exakt kostar i en 
särredovisning. Hon anser även att overheadkostnaderna kan bli osynliga när de fördelas 
ut eftersom man inte ser de totala kostnaderna utan endast sin del. Detta går emot teorin 
då det vid korrekt fördelning av indirekta kostnader anses öka de anställdas och chefernas 
förståelse för tjänsternas verkliga kostnader och därmed öka risk- och 
kostnadsmedvetenheten (Snyder & Davenport, 1997).

Selberg och Nilsson berättade att de årligen uppstår diskussioner kring hur kostnaderna 
skall hanteras och att fördelningen främst sker på ungefärliga bedömningar från 
internredovisarna. Aktivitetsbaserad kostnadsfördelning kan vara användbart om en 
organisation har mycket diskussioner kring kostnadsfördelning samt om det är svårt att 
bestämma vilken kostnad som hör till vilken verksamhet (Adolphson, 1994). En fördel 
med ABC är att de indirekta kostnaderna kopplas till verksamheterna beroende på 
orsaken till kostnadernas uppkomst Detta innebär att godtyckliga fördelningar kan
undvikas i stora drag och att verksamheterna istället ser de verkliga kostnaderna för 
produkter och service. (Snyder & Davenport, 1997).

Åsikterna hos aktörerna går isär vad gäller huvudfrågan om internredovisningen möter 
styrkraven inom Bodens kommuns. Selberg anser att internredovisningen inte är 
anpassad efter kommunens sätt att styra fullt ut eftersom systemet är alltför komplext i 
dagsläget. Hon anser att det är för mycket kostnader som inte är fördelade till en specifik
verksamhet och att man därför inte vet vad nyckeltalen innehåller. Nilsson instämmer och 
menar att nyckeltalen inte blir jämförbara när de innehåller flera olika verksamheters 
kostnader och att internredovisarna vid bokslutet därför inte vet vilka verksamheter som 
skall belastas med vilka kostnader. Bergbom är av en annan åsikt och förklarar att 
redovisningen möter styrkraven eftersom nyckeltalens innehåll visas i efterhand i 
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statistiken samt att man innan statistiksammanställningen kan ta fram kostnaden per 
verksamhet exklusive indirekta kostnaderna.  

Ovanstående diskussion har lett fram till följande slutsatser. Det som tydligast 
framkommit ur analysarbetet är att det finns brister i Bodens kommuns internredovisning 
som medför att styrkraven inte kan uppnås till fullo. De största bristerna i 
internredovisningen är svårigheterna att hitta kausalitetssamband mellan kostnaderna och 
verksamheterna. Detta eftersom det finns flera kostnader som inte är direkt hänförliga till 
några verksamheter, exempelvis stabsfunktionerna. Även det faktum att flera 
verksamheter utnyttjar samma lokal gör det svårt att hänföra kostnaderna till rätt 
verksamhet. Kostnadsfördelningen sker i efterhand vilket medför att verksamheterna inte 
ser de verkliga kostnaderna, det vill säga inklusive overhead. Detta resulterar i att verk-
samheterna inte är medvetna om att kostnaderna överhuvudtaget finns. Om verksamhe-
terna inte är medvetna om de totala kostnaderna kan det leda till att de förbrukar mer re-
surser än de egentligen borde. 
På grund av bristerna med internredovisningen är det svårt att göra jämförelser mellan 
kommuner med hjälp av nyckeltal i dagsläget. Landets kommuner hanterar sina sällan 
använda kostnadsposter och kostnader inte direkt hänförliga till någon verksamhet på 
olika sätt. Det medför att det inte finns tillgång till bakomliggande information om hur 
andra kommuner gör sina fördelningar. Följderna av detta är att det inte går att fatta 
beslut baserade på statistikunderlaget utan att ta reda på vad nyckeltalen innehåller. 

5.5 Kontrollerbarhetsprincipen

Enligt aktörerna finns det både för- och nackdelar med att fördela kostnaderna i 
efterhand. Den största fördelen är att ansvarsområdena inte behöver känna att de tilldelas 
kostnader som de inte kan påverka. Detta stämmer överrens med Lönnqvist och Linds 
(1998) resonemang då författarna anser att fördelning av indirekta kostnader mellan 
avdelningar innebär att fler än en enhetschef blir ansvarig för kostnaderna. Det innebär att 
dessa kostnader blir svåra att påverka för den enskilda chefen. Enligt Selberg och Nilsson
är den största nackdelen med kommunens kostnadsfördelning att verksamheternas
medvetenhet om stabsfunktionernas kostnader minskar eftersom de inte behöver 
engagera sig i kommunens totala kostnader. Teorin hävdar att fördelen med att frångå
kontrollerbarhetsprincipen är att alla delar i en organisation engagerar sig i hela 
verksamhetens kostnader (Lönnqvist & Lind, 1998). Detta innebär att ansvarsområden 
arbetar för organisationen som helhet och inte enbart för sin egen verksamhet (ibid). En 
annan fördel är att riskmedvetenhet åstadkoms eftersom samtliga avdelningar som 
tilldelats kostnaderna påverkas vid beslutsfattande (Merchant, 1987). 

Ovanstående diskussion har lett fram till följande slutsatser. Kontrollerbarhetsprincipen 
går emot teorin om kostnadsfördelning eftersom verksamhetscheferna genom 
fördelningen blir ansvariga för kostnader som de inte kan påverka fullt ut. Genom att 
använda kontrollerbarhetsprincipen undviks opåverkbara kostnader men då inverkar det 
istället på chefernas kostnadsmedvetenhet om övriga verksamheter samt deras 
risktagande vid beslut. Det kan leda till att verksamheterna inom kommunen endast 
arbetar för sin egen vinning och inte för hela organisationens. Genom att fördela ut 
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kostnaderna på verksamheterna och därmed delvis frångå kontrollerbarhetsprincipen kan
skapas relevant kostnadsinformation via nyckeltalen.

5.6 Sammanfattning av analys och slutsatser

Syftet med uppsatsen var att förklara om den lokala kommunens internredovisning är 
anpassad efter kraven på styrning. Ur studien har det framkommit att Bodens kommun 
inte är anpassad efter styrkraven till fullo. Det beror på svårigheterna att hitta 
kausalitetssamband mellan kostnaderna och verksamheterna eftersom vissa kostnader inte 
är direkt hänförliga till någon verksamhet. Bristerna med internredovisningen medför att 
det är svårt att göra jämförelser mellan landets kommuner i dagsläget. Kommunerna 
hanterar sina kostnadsposter på olika sätt vilket medför att statistikunderlaget blir 
missvisande och ojämförbart om kommunerna inte vet vad nyckeltalen innehåller. 

Efter att teorin kopplats samman med empirin har analysmodellen fått ett förändrat 
utseende. Styrprocessen (5.1) är oförändrad och är fortfarande uppbyggd av
delprocesserna kontroll, beslut och mål. Bodens kommun använder sig av mål- och 
ramstyrning (5.1) för att få alla delar i organisationen att sträva mot samma mål.

Figur 5:1. Omarbetning av analysmodellen från teorikapitlet
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Förvaltningarna och verksamheterna får själva fatta beslut inom budgetramarna för att 
uppnå målen. Principalen ger riktlinjer och kräver rapporter av agenterna för att på ett 
effektivt sätt kunna kontrollera att agenterna använder resurserna på önskvärt sätt (5.2).
Förvaltnings- och verksamhetscheferna tilldelas ekonomiskt ansvar efter vilken 
verksamhet de bedriver (5.3). De flesta tilldelas kostnadsansvar och får en summa pengar 
som de skall hålla sina kostnader inom. Vissa verksamheter har intäktsansvar eftersom de 
finansieras med interna medel eller taxor och avgifter.

Bodens kommun håller hårt på kontrollerbarhetsprincipen (5.5). Det yttrar sig genom att 
kommunen inte vill att någon verksamhet skall hållas ansvarig för kostnader som de inte 
kan påverka. Genom att följa kontrollerbarhetsprincipen fullt ut undviker man att fördela 
de indirekta kostnaderna synligt i bokslutet. Studien har visat att nyckeltalens 
tillförlitlighet minskar om fördelningen inte sker på samma grunder mellan åren och 
mellan förvaltningarna. Genom att fördela kostnaderna (5.4) och därmed delvis frångå 
kontrollerbarhetsprincipen (5.5) får kostnadsinformationen ökad relevans eftersom 
nyckeltalens innehåller blir synligt.  
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6 Avslutande diskussion

I detta kapitel redogör vi för våra egna reflektioner kring analysarbetet. Avslutningsvis
lämnas förslag till förbättringar och fortsatt forskning.

6.1 Egna reflektioner

I Sverige finns det 290 kommuner. Dessa borde ha större möjlighet att göra korrekta 
jämförelser mellan varandra gentemot privata företag. Detta eftersom kommunerna är 
skyldiga att lämna in offentliga uppgifter till SCB. De nyckeltalsjämförelser som görs 
mellan kommer borde därför vara en bra riktlinje för hur mycket en verksamhet skall 
kosta. Ändå visar resultatet av studien att det inte går att göra korrekta bedömningar av 
olika skäl, exempelvis på grund av olika internredovisnings- och styrsystem som fördelar 
kostnader på olika grunder. Nyckeltalsjämförelser kan därför i nuläget inte ses som ett 
effektivt sätt att styra kommunerna. Det bör därför finnas ett likvärdigt 
internredovisningssystem för landets kommuner som har liknande demografi. 

Det kan uppstå problem när fördelning av kostnader sker i efterhand vad gäller 
verksamheter som bedrivs på konkurrensutsatt marknad. Detta eftersom verksamheterna 
inte kan se sina totala kostnader förrän efter tidigast ett år vilket kan medföra problem då
kommuner enligt lag måste fördela bidrag till friskolor. Det är svårt att göra en rättvis
bidragsfördelning om kommunen inte känner till de verkliga kostnaderna. 

För Bodens kommun kan det vara en fördel att göra avsteg från 
kontrollerbarhetsprincipen till viss del för att på så vis kunna skapa bättre 
nyckeltalsjämförelser. Detta skulle kunna göras genom att fördela ut alla indirekta 
kostnader på verksamheterna så att verksamhetscheferna kan ta del av dem. Genom att 
göra fördelningen synlig skapas ett bättre underlag för beslutsfattande eftersom 
nyckeltalen uppvisar bättre kostnadsinformation. 
I dagsläget gör Bodens kommun kostnadsfördelningar på godtyckliga bedömningar av 
internredovisarna. Genom att använda aktivitetsbaserad kostnadsfördelning skulle 
kommunen lättare kunna fördela kostnaderna till en specifik verksamhet. Detta eftersom 
ABC fördelar kostnaderna med utgångspunkt efter orsaken till deras uppkomst. ABC ger 
mer korrekt kostnadsinformation vilket skulle kunna medföra att kommunens nyckeltal 
blir mer jämförbara eftersom dess innehåll blir tydligt.  

För att få bukt med internredovisningsproblemen behövs ett uppdaterat system som 
fördelar verksamheternas kostnader med hjälp av relevanta fördelningsnycklar. Det krävs 
även att detta görs på samma bas varje år för att få en ökad jämförbarhet bland 
nyckeltalen och mellan förvaltningarna. Genom automatisk kostnadsfördelning kan va-
riation i nyckeltalen undvikas eftersom de subjektiva bedömningarna minskar. 
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6.2 Förslag till åtgärder för Bodens kommun

Fördela ut samtliga kostnader på verksamheterna direkt i bokföringen. Resultatet 
av en sådan åtgärd skulle medföra att verksamheterna blir mer kostnads- och 
riskmedvetna eftersom de får ansvara för kostnader utöver sin egen verksamhets 
del. 
Fördela ut samtliga kostnader på samma bas varje år samt att kostnaderna bör 
behandlas likvärdigt mellan förvaltningarna. Resultatet av en sådan åtgärd skulle 
medföra att nyckeltalen blir mer jämförbara mellan landets kommuner eftersom 
nyckeltalens innehåller blir synligt.

Kostnadsfördelning bör ske automatiskt efter ett fastställt system för att minska 
risken att godtyckliga fördelningar görs. Resultatet av en sådan åtgärd skulle 
medföra att fördelningen blir likvärdig mellan åren vilket leder till ökad 
jämförbarhet. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning

Uppsatsen har fokuserat på att se styrning och kostnadsfördelning ur ett
ledningsperspektiv från förvaltningsekonomers synvinklar. Det skulle därför kunna vara
intressant att se hur detta uppfattas av de högre instanserna såsom Kommunfullmäktige 
och nämnderna samt i de lägre nivåerna inom organisationen såsom skolchefer och 
rektorer. Det skulle även vara intressant att utveckla studien genom att jämföra Bodens 
kommun med andra kommuner, dels demografiskt likvärdiga men även de som skiljer sig 
åt. Detta för att se om det finns olikheter i deras sätt att styra och fördela kostnader till 
förvaltningarna och verksamheterna. En annan inriktning på fortsatt forskning skulle 
kunna vara att jämföra kommuner med liknande och olika redovisningssystem för att se 
skillnader i hur jämförbara nyckeltalen blir. 
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Bilaga A. Intervjuguide

Namn:
Yrkesbenämning:
Antal år inom verksamheten:

1. Berätta lite om din bakgrund?

2. Beskriv dina arbetsuppgifter

3. Hur ser organisationsstrukturen ut?

4. Vilken/vilka styrformer använder sig Bodens kommun av (direkt-, mål-, och 

ramstyrning etc.)?

5. Hur styrs ni, som kommun och som förvaltning (externt: lagar, krav) och 

(internt: rapporter, mål)?

6. På vilka grunder fördelas resurserna ut på förvaltningarna och

verksamheterna?

7. På vilket sätt kontrollerar förvaltningarna sina verksamheter så att de använder 

resurserna på önskvärt sätt?

8. Vilket ansvar har förvaltningarna och verksamheterna på kommunen? 

(kostnads-, intäkts-, resultat- eller räntabilitetsansvar)

9. Hur är ansvaret utformat?

10. Varför är ansvarsfördelningen utformad som den är med bakgrund till er 

organisationsstruktur och styrform? 

11. Vilken är din roll i arbetet med internredovisningen?

12. Upplever du att du kan påverka arbetet med internredovisningen?

13. Upplever du att internredovisningen är anpassad efter ert sätt att styra?



14. Fördelar gemensamma kostnader, så kallade overheadkostnader ut på 

förvaltningarna och verksamheterna? Varför, varför inte? 

15. Hur tas kostnadsdata fram? Exempelvis kostnad per verksamhet och barn.

16. Hur hanteras sällan använda kostnadsposter och kostnader inte direkt 

hänförliga till verksamheterna och varför?

17. Medför fördelningen några positiva effekter?

18. Medför fördelningen några negativa effekter?

19. Hur påverkar fördelningen ert sätt att arbeta mot nyckeltalen? 

20. Ser du några problem med ert sätt att fördela de gemensamma kostnaderna 

och overhead kostnaderna på förvaltningarna och verksamheter.



Bilaga B. Styrmodell Bodens kommun

Helhet skapas genom balans mellan perspektiv.

Utveckling

Medarbetare/ 
arbetssätt

Ekonomi

Medborgare/ 
kund



Bilaga C. Organisationsschema Bodens Kommun

Kommunfullmäktige

Teknisk förvaltning

Kommunstyrelse
Kommunalråd

Räddnings- och 
beredskapsförvaltning

Kommunlednings-
förvaltning

Socialförvaltning

Valnämnd

Överförmyndarnä
mnd

SocialnämndUtskott

Barn- och 
utbildningsnämnd

Miljö- och 
byggnämnd

Miljö- och 
byggförvaltning

Barn- och 
utbildningsförvaltni

ngen

Näringslivs-
styrelse

Näringslivs-
förvaltning

Kultur- och 
fritidsnämnd

Kultur- och 
fritidsförvaltningen

Informationschef

IT-chef

Ledningschef

Mark- och planchef

Personalchef

Chef elevhälsan

Förvaltningschef

Förvaltnings-
chef

Administrativ chef

IT-ansvarig

Utvecklingsledare För- och 
grundskolechef

Gymnasiechef 

Rektor sektor 2

Rektor sektor 1

Rektor sektor 4

Rektor sektor 3

Rektor Edefors 
RO

Rektor Präst-
holmen RO

Rektor Unbyn/ 
Centrum RO

Rektor Sävast 
RO

Rektor Centrala 
RO

Rektor Korpen 
RP

Rektor Gunnars-
byn / Centrum RO

Rektor Måräng 
RO

Rektor 
Fagernäs RO

Rektor Svart-
björnsby RO

Rektor 
Särskolan RO

Rektor Gärdes 
RO

Rektor Heden 
RO

Rektor Svea
RO

Rektor Sanden 
RO

Rektor Brönja 
RO

Rektor 
Torpgärdan RO

Rektor Bredåker/ 
Hampis RO

Ekonomichef

Informationskontor

IT-kontor

Ledningskontor

Mark- och 
plankontor

Personalkontor

Utskott

Ekonomikontor




