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SAMMANFATTNING 
 
Den kommunala verksamheten har genom sin storlek och sitt uppdrag en 

betydande roll för den svenska ekonomin och välfärden. Verksamheten beskylls 

dock ofta för att vara ineffektiv och en effektivitetsökning har därför länge varit 

efterfrågad och föremål för debatt. I grunden är detta en fråga om 

organisationens styrning och vi fann det därför intressant att undersöka hur 

styrningen sker. Vårt syfte med studien var att beskriva vilka styrmedel som 

används, varför de v alts samt hur uppföljning sker. Vi ville särskilt belysa frågan 

om effektivitet beaktas vid valet av styrmedel. Studien är en fallstudie av Barn- 

och utbildningsnämnden i Piteå Kommun och genomfördes genom fyra 

personliga intervjuer. Slutsatserna är att budgeten av tradition är det klart 

dominerande styrmedlet, att uppföljningen är omfattande samt att effektivitet 

inte beaktas vid valet av styrmedel. Slutsatserna kan i varierande grad 

generaliseras till övriga delar av Piteå Kommun, dock inte till andra kommuner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Due to its size and its commission, municipal activity has a significant role for 

the Swedish economy and welfare. Still, this activity is accused of being 

ineffective and an increase in efficiency has, therefore, been demanded and an 

object of debate for a long time. This is basically a question about the 

management of the organization and that’s why we found it interesting to 

investigate how the management is performed. Our purpose with the study was 

to describe which means of control that are used, why they were chosen and 

how follow-up takes place. We especially wanted to highlight the question 

whether efficiency is being considered in the choice of which means of control to 

use. The study is a case study of the Committee for Children and Education in 

the municipality of Piteå and was carried out through four personal interviews. 

The conclusions are that the budget, by tradition, is the main mean of control, 

that follow-up is extensive and that efficiency is not considered in the choice of 

means of control. The conclusions can, to a varying extent, be generalized as 

valid for other parts of the municipality of Piteå, though not to other 

municipalities.  
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att behandla den offentliga sektorns 
betydelse för den svenska ekonomin. Vi kommer sedan att gå vidare med att 
diskutera den specifika problematik som kan uppstå i en kommunal 
verksamhet. Problemdiskussionen leder oss till syftet med denna studie och 
kapitlet avslutas med avgränsningar och definitioner. 
 
1.1 Bakgrund 
 
För hundra år sedan var jordbruket den dominerade sysselsättningen i Sverige, 
därefter tog industrin över för att idag ha blivit ersatt av tjänstesektorn som den 
största arbetsgivaren. I Sverige domineras tjänstesektorn av den offentliga 
sektorn, som 2003 sysselsatte cirka 35 procent av antalet anställda i Sverige 
(Statistiska centralbyrån, [on-line]). Siffrorna ger en antydan om den offentliga 
sektorns betydelse för sysselsättningen i landet och Borg (1996) menar att en väl 
fungerande offentlig sektor är en viktig del för landets välfärd och tillväxt. Enligt 
Mattisson (2000) garanterar den offentliga sektorn individens grundläggande 
rättigheter, något som är en förutsättning för att ett samhälle ska anses vara 
fungerande och demokratiskt. Jansson (1998) uttrycker det som att hela 
välfärdspolitiken baseras på den offentliga sektorn. Det är därför intressant att 
studera den offentliga sektorns förehavanden, då den genom sin storlek och 
betydande roll har en avgörande effekt på Sveriges ekonomi. 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Den största delen av den offentliga sektorn utgörs av kommunal verksamhet 
(Statistiska centralbyrån [on-line]). Gustafsson (1996) skriver att svenska 
kommuner utgör en hörnsten i den offentliga sektorn då de svarar för viktiga 
samhällsuppgifter som bland annat social omsorg och utbildning. Brorström, 
Haglund och Solli (1999) menar att kommuner också är administrativa enheter, 
nödvändiga för samhällets funktioner. Kommuner utgörs således av politiska 
organisationer och deras existens beror på andra faktorer än de privata 
företagens. Skillnaden kan uttryckas genom att kommuner har verksamheten 
som mål och pengar som medel medan situationen är den omvända för privata 
företag. Brunsson (1994) menar att kommunen som politisk organisation har 
andra förutsättningar än, och skiljer sig från, de privata företagen i en rad 
avseenden. En av de viktigaste skillnaderna, som Brunsson framhåller, är att 
den kommunala verksamhetens organisation innefattar motstridiga intressen 
som ofta leder till konflikter, medan det i den privata sfären är viktigt med 
handling och snabba beslut. 
   
Skillnaderna bidrar till att den kommunala verksamheten ofta framställs som 
ineffektiv i media och bland medborgare. Mattisson (2000) menar att 
kommunerna bland annat beskylls för att vara ineffektiva byråkratier som 
förbrukar mer än vad som är avsett. Borg (1996) anser att det finns en attityd att 
den offentliga sektorn, och därmed den kommunala verksamheten, är 
ödesbestämd till att vara mindre effektiv än den konkurrensutsatta sektorn.  
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I en tidigare publicerad slutrapport (Kommittén ”Kronorna bland Verken”, 
1992) framgår att en effektivisering av den kommunala verksamheten länge 
varit föremål för statliga utredningar. Enligt slutrapporten blev frågan dock än 
mer aktuell under 80-talet när effektiviseringsarbetet började realiseras och 
enligt Bernsand (1993) har debatten pågått sedan dess. Debatten försvåras av 
att effektivitet är ett mångfasetterat begrepp med flera olika definitioner. 
Effektivisering är ofta förknippad med kostnadsbesparingar och försämrad 
kvalitet, något som av medborgarna uppfattas som negativt för den kommunala 
verksamheten. En annan uppfattning är att effektivitet är något positivt, något 
som visar på att befintliga resurser används på bästa möjliga sätt. 
 
Brorström et al. (1999) skriver att ett krav som riktas mot verksamheten är att 
den ska genomföras effektivt och Bernsand (1993) menar att kommunerna 
successivt ålagts ansvaret för nya verksamheter samtidigt som de också 
förväntas bära den ekonomiska börda som dessa medför. Vidare menar 
Bernsand att det är politiskt svårt att höja skattesatsen och avgifter för att 
därigenom uppnå ökade intäkter, de behöver därför istället söka alternativa 
vägar där de uppnår minskade kostnader. Frågan om en ökning av effektiviteten 
i den kommunala verksamheten är därför fortfarande aktuell. Borg (1996) 
menar att utmaningen ligger i att denna effektivitetsökning måste uppnås med 
bibehållen kvalitet. Om kvaliteten urholkas till följd av minskat antal förbrukade 
resurser är inte detta en effektivitetsökning enligt författaren. 
 
Om en effektivitetsökning således är önskvärd, återstår det dock att ta reda på 
hur denna ökning ska åstadkommas. Borg (1996) menar att om allt fler 
uppgifter ska utföras med samma eller minskade resurser, allt annat oförändrat, 
blir den enda lösningen att arbeta fortare. Detta är dock endast möjligt till en 
viss gräns, för att uppnå hög effektivitet på lång sikt krävs andra metoder. Enligt 
författaren är en effektivitetsökning en fråga om organisationsform, system och 
processer och därmed i grunden en fråga om organisationens styrning. 
Brorström et al. (1999) är inne på samma linje och menar att utvecklingen av 
kommunen måste inriktas mot att söka organisations- och styrformer som 
möjliggör en effektivitetsutveckling. Vidare menar Brorström att valet av 
styrmedel påverkar effektivitetsnivån i en organisation. Bernsand (1993) menar 
att kommuner när det gäller effektivisering tycks hämta inspiration från 
näringslivet, något som åskådliggörs i valet av styrmedel, med den följd att allt 
fler kommunala verksamheter exempelvis införs som resultatenheter. Denna 
tendens ger således uttryck för inflytandet av marknads- och 
konkurrenstänkande.  
 
Oavsett vad som avgör valet av styrmedel är det nödvändigt att följa upp 
huruvida utgången blir det som önskats. Uppföljning i den politiska 
förvaltningen menar Vedung (1998) är en nödvändighet för att bedöma 
offentliga åtgärders resultat i syfte att uppnå bättre grundade beslut och därmed 
en bättre fungerande verksamhet.  
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1.3 Syfte 
 
Utifrån ovanstående problemdiskussion vill vi med denna studie beskriva vilka 
styrmedel som används i den kommunala verksamheten, varför de aktuella 
styrmedlen valts samt hur uppföljning sker. Vi vill särskilt belysa frågan om, och 
i sådana fall på vilket sätt, effektivitet beaktas vid valet av styrmedel.  
 
1.4 Avgränsningar 
 
Studiens omfattning avgränsas genom att effektivitet endast kommer att 
behandlas ur kommunens perspektiv. 
 
1.5 Definitioner 
 
Enligt regeringsformen (RF 1:7, Sveriges lagar, 2003) avses med kommun både 
primärkommun och landstingskommun. I detta arbete avses med kommun 
endast primärkommun. 
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2. METOD 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av den forskningsstrategi som legat till 
grund för studien. Sedan görs en redogörelse för valet av Piteå Kommun och 
dess Barn- och utbildningsnämnd som studieobjekt och därefter presenteras 
de datainsamlingsmetoder som använts. Under detta avsnitt behandlas den 
litteraturstudie som utförts samt hur genomförandet av intervjuerna gått till. 
Vidare presenteras den analysmetod som tillämpats för att därefter följas av 
en diskussion kring de metodproblem som kan uppstå. Kapitlet avslutas med 
ett resonemang kring studiens generaliserbarhet.  
 
2.1 Forskningsstrategi 
 
2.1.1 Forsknings- och undersökningsansats 
 
Denna studie hade sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsansats. Enligt 
Denscombe (2000) förknippas kvalitativ forskning med djupgående 
beskrivningar där ordet är det centrala. Vidare menar författaren att den 
kvalitativa forskningen ofta syftar till att betrakta saker i dess sammanhang där 
sambanden mellan företeelser blir det väsentliga. Vi valde att använda oss av 
denna forskningsansats då avsikten med studien var att beskriva hur något 
förhåller sig samt varför det förhåller sig på detta sätt. Det blev därför 
nödvändigt med en djuplodande studie för att uppfylla vårt syfte. Vid denna 
forskningsansats, där ett större djup på undersökningen är önskvärt, menar 
Denscombe att fallstudier lämpar sig väl som undersökningsansats. 
Utmärkande för en fallstudie är enligt författaren att studien inriktas på endast 
en, eller i undantagsfall ett par, undersökningsenheter. Författaren menar att 
logiken bakom detta är att det genom en fallstudie kan framkomma fakta som 
vid en bredare forskningsstrategi inte skulle ha upptäckts. Vidare anser 
Denscombe att fallstudier är en lämplig undersökningsansats där studieobjektet 
är av komplex karaktär och där det är nödvändigt att förstå hur relationer och 
processer är sammanlänkade för att få en riktig helhetsbild. I vår studie ansåg vi 
att en fallstudie var passande som ansats då svaren på våra frågor skulle vara 
svåra att erhålla genom en bredare forskningsstrategi som till exempel en 
surveyundersökning. En annan anledning till att vi ansåg att en fallstudie var 
lämplig som ansats var att den kommunala verksamheten är av en sådan 
komplex karaktär att det blev intressant att studera hur organisationens enheter 
är sammanlänkade med varandra.   
 
2.1.2 Metodsynsätt 
 
Enligt Holme och Solvang (1997) kan olika metodprinciper användas beroende 
på vilket synsätt studien har sin utgångspunkt i. Med ett aktörssynsätt läggs 
tyngdpunkten på aktörernas verklighet och baseras på dialog med aktörerna. 
Utifrån ett aktörssynsätt menar författarna att helheten kan förklaras med hjälp 
av delarnas egenskaper. Förhållandet är dock det omvända med ett 
systemsynsätt som utgångspunkt. Holme och Solvang menar att med detta 
synsätt kan delarna förklaras utifrån helheten. Den del som studeras kommer 
att påverkas av det system den befinner sig i, det vill säga det samspel som sker 
mellan olika delar. Systemsynsättet tar enligt författarna hänsyn till detta 
genom att fokusera på systemets betydelse för det som sker. Då delarna är 
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ömsesidigt beroende av varandra, menar författarna att ett utmärkande drag för 
systemsynsättet är att helheten inte kan beskrivas som summan av dess delar. 
Vår studie hade sin utgångspunkt i en blandning av dessa båda synsätt. 
Aktörssynsättet tillämpades genom det individfokus som lades på studien. Den 
empiri som insamlades var baserad på de intervjuade personernas egna 
uppfattningar om hur de upplever de aktuella frågeställningarna. 
Systemsynsättets egenskaper tillämpades i studien genom att den samverkan, 
som råder mellan olika delar av organisationen, fokuserades. 
 
2.2 Val av studieobjekt 
 
Det studieobjekt som valdes var Piteå Kommun och dess Barn- och 
utbildningsnämnd. I en tidigare utgiven rapport (Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi [ESO], 1996) framgår att Piteå Kommun har en 
decentraliserad organisation, något som enligt Brorström et al. (1999) blir allt 
vanligare bland kommuner.  Att vi valde en kommun med detta kännetecken var 
ett försök att välja en så typisk undersökningsenhet som möjligt, vilket enligt 
Denscombe (2000) är ett vanligt sätt att välja studieobjekt. Vid vårt val utgick vi 
även från kriterier så som tillgänglighet och storlek. Med tanke på vår 
forskningsansats ansåg vi att det var en stor fördel om studieobjektet var 
geografiskt nära lokaliserat då personliga intervjuer var en önskvärd metod. Vi 
såg det också som en fördel att Piteå Kommun är relativt liten till sin 
omfattning, detta gjorde organisationen lättare att hantera och studera.  
 
Kommunen har trots sin ringa storlek ändock en komplex och svåröverskådlig 
uppbyggnad. För att få en djupare inblick inriktades undersökningen mot en av 
kommunens åtta nämnder. Anledningen till att Barn- och utbildningsnämnden 
blev den nämnd som valdes är att den svarar för en stor och viktig del av 
kommunens samhällsuppdrag och var därför särskilt intressant att studera.  
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
2.3.1 Litteraturstudie 
 
För att sätta oss in i ämnet samt för att få en uppfattning om den problematik 
som existerar inom området, inleddes vårt arbete av en omfattande 
litteraturstudie. Huvuddelen av litteraturunderlaget erhölls vid Luleå 
Universitetsbibliotek. Vid sökning av litteraturen användes databaserna Lucia, 
LIBRIS och Affärsdata. Sökord som användes var kommun, kommunal 
verksamhet, offentlig sektor, ekonomistyrning, styrmedel, målstyrning, 
resultatansvar, effektivitet samt ett antal kombinationer av dessa sökord. Då 
endast litteratur rörande den svenska kommunala verksamheten var av intresse, 
ansåg vi det inte för troligt att ämnet behandlats i någon större omfattning av 
utländska författare. Vi fann det därför inte vara nödvändigt att använda oss av 
engelska sökord och databaser. De använda sökorden genererade en större 
mängd tänkbar litteratur och ett ytterligare urval var därför nödvändigt. Det 
första urval som gjordes var naturligtvis efter relevans där till exempel litteratur 
inriktad mot kommunal verksamhet valdes framför böcker och artiklar som 
behandlade hela den offentliga sektorn. Därefter beslutade vi att i första hand 
använda oss av nyare litteratur, helst inte äldre än cirka tio år, då den offentliga 
sektorn utvecklats och förändrats under årens lopp. I de fall äldre litteratur 



METOD 
 
 

 
6

ändå användes, granskades innehållet kritiskt och bedömdes som fortfarande 
giltigt. Den litteratur som inte förvärvades genom Luleå Universitetsbibliotek 
bestod av kurslitteratur införskaffad vid tidigare ekonomistudier. Utifrån den 
studerade litteraturen erhölls de teorier som kom att ligga till grund för det 
fortsatta arbetet. 
 
Sekundärdata specifik för Piteå Kommun införskaffades dels genom besök på 
kommunens hemsida och dels genom att ett dokument, i form av en Barn- och 
utbildningsplan, mottogs från en av de intervjuade.   
 
2.3.2 Intervju 
 
Den primärdata vi insamlade för vår studie erhölls genom fyra intervjuer. 
Denscombe (2000) skriver att denna metod är lämplig att använda för 
datainsamling när mer detaljerad information är önskvärd. Dessutom anser 
författaren att det kan vara en fördel att intervjua ett fåtal nyckelpersoner med 
specifika kunskaper. Intervjuer som metod kan göra att nyckelpersonerna ges 
en möjlighet att föra fram mer information än vad som varit fallet vid 
exempelvis enkätundersökningar. Då vi i vår djupstudie efterfrågade 
information av relativ komplex natur ansåg vi det vara nödvändigt att göra 
intervjuer med relevanta nyckelpersoner för att finna svar på våra frågor. De 
personer vi valde att intervjua var Piteå kommuns ekonomichef, Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande, förvaltningsekonomen för Barn och 
utbildning samt gymnasiechefen för Strömbackaskolan. Dessa personer 
representerar olika nivåer inom kommunens organisation (se bilaga 1) och 
valdes med tanke på de kunskaper de torde besitta samt för att uppbringa en 
helhetsbild av Barn- och utbildningsnämnden.    
    
Då vår studie i hög grad baserades på att de intervjuade skulle ge utförlig 
information samt att de intervjuades personliga åsikter var av intresse, 
utformades intervjuerna som semistrukturerade. Enligt Denscombe innebär 
detta att en färdig intervjuguide används men att flexibilitet och öppenhet 
tillämpas där den intervjuade ges möjlighet att utveckla sina svar och 
tankegångar. En semistruktur passade särskilt väl vid de intervjuer som 
genomfördes eftersom frågorna dels var av övergripande natur och dels bestod 
av följdfrågor avhängande den intervjuades svar. En intervjuguide (se bilaga 2) 
tillsändes intervjuobjekten i förväg och intervjuerna genomfördes sedan vid 
personliga möten på deras respektive arbetsplats. Mötena varade i cirka 30-45 
minuter och samtalen bandades efter godkännande av de intervjuade. 
Denscombe anser att bandinspelningar utgör en bra och verifierbar 
dokumentation av vad som sagts under intervjuerna men påpekar samtidigt att 
viss icke verbal kommunikation ej framkommer. För att undkomma detta 
problem i så hög grad som möjligt, kompletterades bandinspelningarna med 
fältanteckningar på plats. I nära anslutning till intervjuerna avsattes tid för att 
skriva ut innehållet i sin helhet. Utskrifterna gjordes dels som ett led i att 
bearbeta materialet och ge mer lätthanterliga informationskällor, dels för att 
kunna sätta in de fältanteckningar som förts i dess rätta sammanhang med 
intervjuerna fortfarande i färskt minne. Efter att utskrifterna sammanställts 
återsändes de till intervjuobjekten där de gavs möjlighet att komplettera eller 
ändra i vår tolkning av intervjuerna om missuppfattningar uppstått.        
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2.4 Analysmetod och analysmodell 
 
Enligt Backman (1998) är det vid analysmomentet i den kvalitativa forskningen 
viktigt att införskaffad data struktureras och organiseras i teman eller 
kategorier. Denna strukturering, menar Denscombe (2000), kan ske genom att 
forskaren söker efter specifika nyckelord eller företeelser i datamaterialet för att 
sedan kategorisera materialet efter dessa. Vi delade upp materialet i 
kategorierna styrfilosofi, styrmedel, uppföljning och effektivitet. Denna 
uppdelning återfinns i hela arbetet då den utgör en grundstruktur i kapitlena 
teori, empiri och analys. Datamaterialet kategoriserades med hjälp av nyckelord 
som målstyrning, budget och kontroll.   
 
Dessa kategorier återfinns också i den modell (se figur 1) som användes vid 
analysen av de empiriska data som införskaffades. De tre delarna styrfilosofi, 
styrmedel och uppföljning utgör alla viktiga delar av den styrning som äger rum 
i den kommunala verksamheten. I analysmodellen ligger styrfilosofin som 
bakgrund till styrmedlet då den förra utgör en utgångspunkt för det senare, 
uppföljningen kan kopplas till båda dessa delar. En viktig del i studien är dock 
kopplingen mellan de båda områdena styrning och effektivitet. I 
analysmodellen kommer detta till uttryck genom de två pilar som indikerar 
effektivitetens inverkan alternativt icke-inverkan vid valet av styrmedel.  Det vill 
säga huruvida effektivitet var en del av beslutsunderlaget eller inte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Analysmodell 
 
 
2.5 Metodproblem 
 
Ingen forskningsmetod är utan problem. Vid användandet av intervjuer som 
metod uppstår ofta problem med intervjuareffekter och prestigebias. 
Dahmström (2000) skriver att intervjuareffekter uppstår när intervjuaren 
påverkar den intervjuade negativt så att svaren som ges inte är de som skulle ha 
getts utan påverkan. Vidare menar författaren att denna påverkan inte 
nödvändigtvis behöver vara medveten från intervjuarens sida utan det kan även 
bero på ordval och tonval som den intervjuade uppfattar som styrande. 
Denscombe (2000) menar att intervjuareffekter även kan uppstå beroende av 
intervjuarens kön, ålder och etniska bakgrund. Enligt författaren uppstår 
intervjuareffekten genom att dessa variabler påverkar hur mycket information 
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de intervjuade är villiga att ge samt hur sanningsenlig informationen är. I denna 
studie försökte vi minska denna effekt genom att låta de intervjuade svara fritt 
på de frågor som ställdes och de erhöll endast assistans vid uppenbara problem 
att besvara frågorna. Eftersom vi i denna studie endast var två personer hade vi 
inte någon möjlighet att anpassa intervjuaren efter vem som blev intervjuad. 
För att ändå försöka minska denna sida av intervjuareffekten vidtog vi vissa 
åtgärder då vi var punktliga, lyhörda och neutrala så att de intervjuade 
förhoppningsvis kände sig behagliga till mods och gav korrekta svar. 
Denscombe (2000) skriver även att denna intervjuareffekt särskilt framträder 
då ämnet som behandlas är av känslig karaktär och eftersom ämnet i denna 
studie inte var personligt inriktad tror vi inte att denna effekt kom att framträda 
i någon större utsträckning.  
 
Dahmström (2000) skriver att ytterligare ett problem som kan uppstå med 
intervjuer är att prestigebias uppkommer. Med prestigebias menas enligt 
författaren att den intervjuade upplever att de ställda frågorna är 
prestigeladdade och detta kan leda till att svaren blir överdrivna och därmed ej 
korrekta. Denna typ av överskattning är enligt oss mycket svårt att överkomma, 
vi försökte därför ha detta metodproblem i åtanke vid analys och diskussion.  
 
2.6 Studiens generaliserbarhet 
 
Då en fallstudie bidrar med kunskap genererad under specifika förhållanden är 
det enligt Wallén (1996) viktigt att diskutera huruvida studiens resultat är 
generaliserbart eller inte. Författaren menar att detta kan ske i två steg, dels 
inom det studerade projektets ram, dels om resultatet är giltigt även i andra 
sammanhang. Trots att vårt studieobjekt endast utgjorde en del av Piteå 
Kommun anser vi att de resultat vi erhöll genom studien, i varierande grad, är 
gällande även för andra nämnder inom kommunen. Som stöd för denna 
uppfattning kan framföras att kommunen trots sin decentralisering har en 
centralt utformad organisation med stark central kontroll.  Däremot vill vi inte 
påstå att resultaten av denna studie är gångbara även för andra kommuner då 
dessa till exempel kan ha en annan organisationsuppbyggnad, detta som en 
följd av införandet av 1991 års kommunallag (se 3.1.2 Organisation). Ytterligare 
diskussion kring resultatens generaliserbarhet återkommer under den 
avslutande diskussionen i rapporten.    
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3. TEORI 
 
Nedan behandlas teori kopplad till vårt syfte med studien. Under rubriken 
kommunal verksamhet beskrivs skillnader mellan kommunal och privat sektor 
samt utmärkande drag för den kommunala verksamheten. Därefter följer 
teorier kring valet av styrfilosofi samt beskrivningar av de tre filosofierna 
direkt-, mål- och uppdragsstyrning. Vidare beskrivs de styrmedel som i 
litteraturen förknippas med kommunal verksamhet samt redogörs för 
utvärderingens roll i ekonomistyrningen. Slutligen presenteras några 
definitioner av effektivitet. 
 
3.1 Kommunal verksamhet 
 
3.1.1 Den kommunala verksamhetens särdrag 
 
Som nämndes i problemdiskussionen existerar ett flertal skillnader mellan 
kommunal och privat verksamhet. Bland annat bedrivs den tidigare utan några 
direkta vinstkrav medan vinst för den privata sektorn allt som oftast är ett 
övergripande mål och nödvändighet för överlevnad.  
 
En av de största skillnaderna mellan kommunalt och privat är enligt 
Wennergren (2000) att den kommunala verksamheten till övervägande del är 
normstyrd. Normstyrningen innebär att kommunernas verksamhet i mångt och 
mycket i grunden styrs av riksdag, regering och myndigheter genom 
lagstiftning, förordningar och föreskrifter. Kommunerna kan som en följd av 
detta inte själva bestämma verksamhetens innehåll. Tengblad (1990) uttrycker 
det som att kommunen är bunden till ett visst geografiskt område och har i 
uppgift att betjäna alla medborgare. Ett privat företag, å andra sidan, kan fritt 
starta eller lägga ner verksamhet inom valfria områden samt välja sina kunder.  
Även Brunsson (1994) påpekar skillnaden med att kommuner genom sin 
demokratiska roll tvingas att tillmötesgå alla sina medborgares behov medan 
företagen inte har detta tvång.  
 
Borg (1996) anser att en skillnad mellan det kommunala och privata är att vad 
som ska produceras i den kommunala verksamheten bestäms genom politiska 
beslut medan det i den privata sektorn är marknadskrafter som styr efterfrågan. 
Vidare menar Borg att marknadssystemets konsekvenser inte skulle accepteras 
inom den kommunala verksamheten då den svarar för viss grundläggande 
trygghet i samhället. 
  
En annan viktig skillnad, som Brorström et al. (1999) tar upp, är att kommuner 
till största del finansieras genom skatteintäkter och avgifter från dess 
medborgare. Herlitz (1989) skriver att denna finansiering leder till att 
medborgarna känner sig berättigade till allt mer service, men är motvilliga till 
att betala mer skatt för den ökade servicen. Detta leder till en ökad press på 
kommunerna att utföra mer med befintliga resurser, vilket kräver en 
effektivitetsökning. 
 
Ytterligare ett särdrag av betydelse är enligt Bernsand (1993) kommunens 
avsaknad av konkurrens. Borg (1996) menar att konkurrens driver fram 
effektivitet mer eller mindre självverkande, endast den aktör på marknaden som 
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kan producera det efterfrågade resultatet till lägst möjliga kostnad överlever på 
sikt. Därför anser Borg att brist på konkurrens är en avgörande faktor till varför 
den kommunala verksamheten traditionellt uppvisar en lägre 
effektivitetsutveckling än den privata sektorn.  
 
Brunsson (1994) menar att ett utmärkande drag för den politiska 
organisationen är att den är flerideologisk. Med detta menas att denna typ av 
organisation rymmer flera olika uppfattningar och åsikter som alla måste tas i 
beaktning och övervägas inför ett beslutsfattande. Meningsskiljaktigheterna 
leder ofta till konflikter inom verksamheten, vilket Brunsson närmast menar är 
en nödvändighet för den demokratiska funktion som kommunen innehar. I den 
privata sektorn är däremot handling och snabba beslut det centrala för 
organisationen. 
 
3.1.2 Organisation 
 
I och med införandet av 1991 års kommunallag (Sveriges lagar, 2003) gavs 
kommunerna större frihet att själva utforma sin organisationsstruktur. Lagen 
innebär att endast ett fåtal krav ställs på kommunernas uppbyggnad, i övrigt 
kan de själva besluta om sin struktur. Som en följd av detta blir den kommunala 
verksamheten enligt Brorström et al. (1999) allt mer decentraliserad. Med en 
decentraliserad organisation menar författarna att ansvar och befogenheter för 
verksamhet och ekonomi har förskjutits från central nivå till lägre nivåer. Vidare 
skriver Brorström et al. att beslutet att decentralisera verksamheten i de flesta 
fall tas av de centrala enheterna som genom ett sådant beslut alltså 
vidarebefordrar makt nedåt i organisationen. Författarna menar att detta kan 
bero på en ökad fokusering på lokala lösningar, en del kommuner har till och 
med gått så långt att de organiserat sig geografiskt efter kommundelar. En 
anledning till detta kan vara att det anses viktigt att tillvarata den lokala 
kompetensen (ibid). 
 
Jönsson (1988) menar att det genom en decentralisering av verksamheten kan 
uppstå problem för ledningen att hålla sig informerad vilket leder till ett 
striktare ekonomiskt ansvar för de enskilda enheterna och därmed ett ökat 
behov av resultatuppföljning. Samtidigt framhåller författaren fem klassiska 
motiv för decentralisering, dessa är specialisering, snabbare beslut, centrala 
ledningen kan koncentrera sig på strategiska frågor, bredare erfarenhet och 
motivation. Robbins (2001) framhåller ett snabbare beslutsfattande där 
personalen känner sig mer delaktig som den decentraliserade organisationens 
största fördel. I en statlig utredning (ESO, 1996) dras slutsatsen att 
decentralisering utförd på rätt sätt kan bidra till en effektivisering av 
verksamheten. Utredningen kommer också fram till att decentralisering utöver 
effektivisering kan ge effekter som bättre helhetssyn, större 
förändringsbenägenhet, bättre ledarkompetens, mer servicetänkande och större 
engagemang och delaktighet.  
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3.2 Styrfilosofi 
 
3.2.1 Hur ska styrning ske? 
 
När det gäller styrning handlar det om att försöka styra handlingar och resurser 
mot bestämda mål. Brorström et al. (1999) menar att det finns två olika sätt att 
styra, antingen sker styrning direkt på beteende eller så kontrolleras resultatet. 
En förutsättning för beteendestyrning är enligt författarna att kunskap finns om 
hur input omvandlas till output, det vill säga att kausalkunskap måste finnas. 
Vidare skriver Brorström et al. att en beteendestyrning ofta går ut på att regler 
och föreskrifter har utarbetats för olika tänkbara situationer, det vill säga att 
regelstyrning tillämpas. När det gäller resultatstyrning är det viktigt att resultat 
(output) kan mätas på ett tillförlitligt och relevant sätt. Jönsson (1988) menar 
att resultatstyrning ofta kan förknippas med styrning från en central position 
medan beteendestyrning är mer vanlig vid styrning i lokala enheter. 
 
Figur 2 åskådliggör en situation där graden av kausalkunskap kombinerats med 
resultatets mätbarhet, vilket ger fyra olika styrsituationer. Om kunskap om 
kausaliteten finns och resultatets mätbarhet är god, spelar det ingen större roll 
om styrning sker på beteende eller resultat, effekten blir ändå densamma. Är 
däremot kunskapen om kausaliteten låg, allt annat lika, är det mer lämpligt med 
en resultatbaserad styrning. Är förhållandet det motsatta, med hög 
kausalkunskap men låg mätbarhet av resultatet, leder det till att 
beteendestyrning är den bästa lösningen. Den fjärde situationen där både 
kausalkunskap och mätbarhet är låg, blir den styrande tvingad till ett agerande 
som antas vara bra utan att det kan ”bevisas” genom mätning. Denna form av 
styrning sker ofta genom till exempel licensiering av den som utför arbetet, 
exempelvis genom läkarlicens. 
 
                             Kunskap om kausalkunskap 

                                                             Finns                      Finns ej 

                             
Resultatets        Bra God 
mätbarhet  

Dålig 
 
 
Figur 2: Modell över olika styrsituationer (Källa: Brorström et al., 1999, s. 189) 
 
 
Brorström et al (1999) menar att två frågor är av central betydelse och behöver 
besvaras när det gäller att avgöra vilken form av styrning som är mest effektiv. 
Den första frågan handlar om med vilken tydlighet beteende kan bestämmas 
och den andra handlar om graden av skillnad i måluppfattning. Med 
måluppfattning menas hur stor del av medarbetarna som förstår och är överens 
om åt vilket håll organisationen strävar. Vidare anser författarna att dessa två 
frågor är nära sammankopplade, stora skillnader i måluppfattning kan endast 
accepteras då beteendet kan mätas med säkerhet och omvänt kan osäkra mått 
accepteras om skillnad i måluppfattning är väldigt liten. Beroende på i vilken 
omfattning dessa variabler kan mätas finns, som tidigare nämnts, två olika 
styrsätt att välja mellan. Antingen styr man genom att direkt påverka beteendet 
eller genom att kontrollera resultatet. Enligt Brorström et al. lämpar sig det 

Beteende + Resultat Resultat 

Beteende Rituell 
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först nämnda sättet väl i organisationer där beteendet kan bestämmas med 
relativt stor säkerhet, det senare i organisationer med hög grad av gemensam 
måluppfattning.  
 
3.2.2 Direktstyrning 
 
Som tidigare har nämnts förknippas styrning av beteendet ofta med 
regelstyrning eller så kallad direktstyrning. Enligt Johnson och Scholes (2002) 
använder sig en organisation av direktsty rning när de strategiska besluten fattas 
av en eller ett fåtal nyckelpersoner. Författarna menar att det är en vanlig 
styrform i mindre organisationer, men att det även är lämpligt för större 
organisationer där komplexiteten och förändringsbenägenheten är låg. 
Författarna menar att det är en ganska vanlig styrfilosofi i den offentliga sektorn 
när ett politiskt parti suttit vid makten under en längre tidsperiod.  
 
3.2.3 Målstyrning 
 
Ett sätt att tillämpa resultatstyrning, enligt Brorströms et al. (1999) definition, 
är att använda så kallad målstyrning. Svensson (1993) menar att införandet av 
målstyrning är en naturlig följd av kommunernas ökade decentralisering och 
därmed att allt fler kommuner har gått från en direktstyrd verksamhet till 
målstyrning.  
 
Robbins (2001) definierar målstyrning som en styrning med uppsatta mål som 
är verifierbara, mätbara och konkreta. Verksamhetens övergripande mål bryts 
ned i delmål för olika mindre enheter. Svensson (1993) skriver att det är av stor 
vikt att målen beskriver exakt vilken kvalitet och vilken kvantitet som enheterna 
förväntas producera. Författaren skriver även att en fungerande målstyrning 
förutsätter att det är enheterna som själva får besluta om hur målen ska 
uppfyllas samt att det är av största vikt att uppföljning av graden av 
måluppfyllelse sker. Uppföljningen är användbar även för att ge feedback till de 
som utfört arbetet samt för att ge kommunens medborgare information om hur 
deras skattepengar har använts.  
 
Enligt Svensson (1993) uppnår en organisation en rad fördelar med att införa 
målstyrning som sammantaget leder till ökad effektivitet. Dessa fördelar är en 
tydligare målinriktning, större fokusering på effekter av verksamheten för 
medborgarna, ökad handlingsfrihet, bättre styrning, tydligare ansvarsfördelning 
och ett bättre underlag för prioriteringar.  
 
Brorström et al. (1999) tar dock upp ett antal svårigheter med målstyrning då 
bland annat definitionen av begreppet mål kan vara oklar. Den undersökning 
som författarna utformat visade att undersökningsobjekten uppfattade målen 
som styrande och såg målen som synonymt till direktiv, handlingsregler och 
begränsningar. Detta tyder, enligt Brorström et al., på att organisationen 
uppfattas som centraliserad vilket är en motsats till vad målstyrning anses stå 
för. Författarna anser också att det kan vara svårt att veta vad som menas med 
ett mål och detta leder till att även innebörden av målstyrning blir svårtolkad. 
Brorström et al. menar att det är problematiskt att avgöra hur konkret målen 
ska formuleras, blir de för allmänna uteblir styreffekten men om de utformas 
alltför hårt förloras den lokala enhetens handlingsfrihet. Robbins (2001) menar 
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att det inte räcker med att framföra önskemål om minskade kostnader eller 
ökad effektivitet, utan att dessa önskemål måste omformuleras till konkreta och 
mätbara mål för att målstyrningen ska fungera som det är tänkt.  
  
3.2.4 Uppdragsstyrning 
 
Uppdragsstyrning är enligt Svensson (1993) en relativt ny form av styrning som 
först i början av 1990-talet infördes i ett trettiotal kommuner och landsting. 
Svensson menar att det inte är frågan om en enda modell, utan en blandning av 
flera. Författaren fortsätter med att konstatera att vissa ser uppdragsstyrning 
som en modifiering och anpassning av målstyrning för att bättre passa den 
politiska organisationen, medan andra ser det som en ny slags styrfilosofi. 
Uppdragsstyrning som modell går ut på att skilja mellan beställning och 
produktion av tjänster och verksamheten delas därför upp i en beställar- och en 
producentenhet (ibid). 
 
Borg (1996) menar att det i den kommunala verksamheten är viktigt att skilja på 
de båda rollerna beställare och producent. Enligt författaren är beställaren den 
som bestämmer det rätta resultatet (vad som ska produceras) och producenten 
den som får i uppgift att uppfylla det uppsatta resultatmålet till lägsta möjliga 
kostnad (hur det ska produceras). I den kommunala verksamheten bestäms 
resultatet ytterst genom politiska beslut och det är av största vikt att det tydligt 
anges i form av ett resultatmål (ibid). Författaren fortsätter med att konstatera 
att det dock är en förutsättning att det inom den producerande enheten 
självständigt får bestämmas hur resultatet ska uppnås. Om producenten också 
har i uppdrag att bestämma vad som ska produceras kommer produktionen i sig 
att bli det centrala på bekostnad av efterfrågan. Effekten kan då bli tekniskt 
perfekta produkter som inte efterfrågas. Om beställaren som har i uppgift att ta 
fram rätt resultat själv får bestämma detta, kan det resultera i orealistiska 
önskelistor med krav som inte är möjliga att producera. Om beställaren vidare 
också bestämmer hur produktionen ska ske, eller att den inte får förändras, 
finns inget utrymme för effektivitetsförbättringar (ibid). Enligt Borg är det 
därför viktigt att balans och samverkan uppnås mellan beställare och 
leverantör, för att uppnå högsta effektivitet (se figur 3, s 14). Vidare menar Borg 
att uppföljning är en viktig del av uppdragsstyrningen. Uppföljningen syftar till 
att jämföra uppnådda resultat med de krav som ställts på verksamheten och kan 
ligga till grund för framtida beslut och handlingar (ibid).  
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Figur 3: Uppdragsstyrning (Källa: Borg, s 25) 
 
 
Uppdragsstyrning av detta slag, är dock inte utan kritik. Borg (1996) menar att 
uppdragsstyrning av den kommunala verksamheten kan medföra en oro för att 
skillnaden mellan privat och offentligt ska suddas ut. Det befaras att 
verksamheter som idag svarar för sociala trygghetsnät som till exempel sjukvård 
och rättsväsendet kan komma att bedrivas som affärsverksamhet och att till och 
med demokratin skulle kunna bli ”till salu”. Ytterligare kritik som Borg 
behandlar är att uppdragsstyrning anses leda till allt för byråkratiska 
organisationer som leder till höga administrationskostnader. Svensson (1993) 
menar att en kritik som riktas mot uppdragsstyrning är att kommunen ”leker 
affär” med varandra. Fortfarande är det kommunen som sitter på pengarna och 
är den största producenten, andra producenter uppfattas som konkurrenter 
men kan i undantagsfall accepteras som ett komplement.  
 
3.3 Styrmedel 
 
Ax, Johansson och Kullvén (2001) menar att styrmedel är ett hjälpmedel som 
behövs för att kunna styra en organisation mot dess uppsatta mål. Ett styrmedel 
kan utformas på en mängd olika sätt. Samuelsson (1999) delar upp dem i 
formella styrmedel, organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. De 
styrmedel som utifrån befintlig teori kan anses speciellt förknippade med 
kommunal verksamhet, och därmed relevanta för detta arbete, är budgetering 
och ansvarsfördelning. Budgetering är ett exempel på ett formellt styrmedel 
medan frågan om ansvarsfördelning räknas som en organisationsstruktur. 
 
3.3.1 Budget 
 
Brorström et al. (1999) skriver att kommuner allt sedan år 1862 enligt lag är 
skyldiga att upprätta budget. Författarna konstaterar också att budgeten 
traditionellt sett har haft en central roll i den kommunala verksamheten, inte 
bara för att den varit lagstadgad utan också på grund av att den tillskrivits en 
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rad syften. Bland annat används budgeten för att underlätta styrning, 
samordning, kontroll och fungera som resursfördelare (ibid). Även Anthony och 
Govindarajan (2003) menar att budgeten har ett antal funktioner i den 
kommunala verksamheten. Den används som ett generellt mål för hela 
organisationen eller används för att bryta ner de övergripande målen till delmål. 
Den kan även användas för koordinering av verksamheten, fördelning av ansvar 
samt för utvärdering (ibid). Ax et al. (2001) nämner också dessa syften med 
budgeten, men lägger till ytterligare funktioner nämligen dimensionering, 
kommunikation, medvetenhet, motivation och incitamentssystem.  
 
Brorström et al. (1999) menar att eftersom den kommunala verksamheten 
saknar en marknad i traditionell mening, som i vanliga fall skulle styra 
resursfördelningen, så har en av budgetens viktigaste uppgift blivit att fungera 
som just resursfördelare i denna typ av verksamhet. Vidare anser författarna att 
det finns två ansatser att utgå från när budgetering används för 
resursfördelning; ett behovs- och ett resursorienterat synsätt. Som namnet 
antyder utgår det behovsorienterade synsättet från de behov som kan fastställas 
och fördelas sedan efter hur angeläget behovet är. Det resultatorienterade 
synsättet, å andra sidan, utgår från att den totala resursvolymen först beräknas 
för att sedan fastställa vilka behov som kan tillgodoses. Enligt Brorström et al är 
en vanlig form av det senare synsättet den så kallade rambudgeteringen. I korta 
drag innebär denna metod att de finansiella förutsättningarna (bland annat 
skattesats och upplåning) bestäms för att ge en resursram för det kommande 
året. Därefter tilldelas varje nämnd en finansiell ram utifrån den totala 
resursramen. Denna ram får konsekvensen att nämnderna förväntas anpassa 
sina behov efter den finansiella ram de blivit tilldelade. Därmed blir ekonomin 
och inte behoven det som fokuseras. Vidare menar författarna att syftet med 
rambudgetering är att genom bättre förutsättningar för finansiell styrning 
förenkla arbetet för kommunledningen. Rambudgetering kan dock ofta 
upplevas stel och försvåra arbetet med omprövningar och förnyelse av den 
kommunala verksamheten (ibid). 
 
3.3.2 Ansvarsfördelning 
 
Ax et al. (2001) framhåller att fördelning av ansvar är ett centralt styrmedel 
inom ekonomistyrning. Det innebär att de organisatoriska enheterna inom en 
verksamhet får ett ekonomiskt ansvar, exempelvis för lönsamhet, resultat, 
intäkter eller kostnader (ibid). Bernsand (1993) menar att det blir allt vanligare 
att införa resultatenheter inom den kommunala verksamheten. Även Svensson 
(1993) anser att detta är fallet och menar att använda resultatenheter blir en 
naturlig följd då målstyrning tillämpas i en decentraliserad organisation. Vi 
kommer därför att nöja oss med att endast närmare beskriva denna typ av 
ansvarsenhet. 
 
Svensson (1993) menar att användandet av resultatenheter vanligtvis innebär 
att en enhet ansvarar för den kvantitativa och kvalitativa verksamheten, 
enhetens ekonomi (intäkter och kostnader) samt personalen. Brorström et al. 
(1999) förklarar att syftet med att ge enheterna ett ansvar både för dess intäkter 
och också för dess kostnader är till exempel att de vid en intäktsminskning 
tvingas till att genomföra en motsvarande kostnadsminskning. Likaså 
kompenseras en kostnadsökning genom ökade intäkter. Enligt Svensson (1993) 
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har dock resultatenheter i många kommuner begränsade möjligheter att 
påverka sina intäkter, vilket torde leda till att styrmedlet inte fullt ut ger 
önskade effekter. Brorström et al. (1999) påpekar också att användning av 
resultatenheter kan leda till suboptimering. Den enskilda enheten agerar efter 
vad som är mest fördelaktigt för den, samtidigt som detta kan strida mot 
helhetens intresse. 
 
En förutsättning för att resultatenheter ska fungera på ett tillfredsställande sätt 
är enligt Brorström et al. (1999) att internprissättning tillämpas. En enhet skulle 
utan internprissättning kunna komma att se sina resurser bli fritt utnyttjade och 
förbrukade av andra enheter inom organisationen. Vidare menar författarna att 
man genom användandet av internprissättning också kan uppnå den positiva 
effekten ökad kostnadsmedvetenhet. Får de köpande enheterna klart för sig vad 
varorna och tjänsterna kostar minskar troligen förbrukningen av desamma. 
Internprissättning kan dock enligt författarna även leda till en överdriven 
internfakturering där vanligt samarbete mellan avdelningar kostnads- 
respektive intäktsförs.    
 
3.4 Uppföljning 
 
Vedung (1998) definierar uppföljning som noggrann efterhandsbedömning av 
utfall, slutprestationer eller förvaltning, vilken avses spela en roll i praktiska 
beslutssituationer. Vidare påpekar författaren att utvärdering är en bakåtriktad 
aktivitet som syftar till att vara framåtriktande; uppföljning och utvärdering av 
tidigare resultat eller prestationer förutsätts användas vid det framtida 
beslutsfattandet för att korrigera misstag och förstärka framgångar. Vedung 
framhåller två övergripande syften med utvärdering; för kontroll och för 
främjande av verksamheten. 
 
I den kommunala verksamheten menar Vedung (1998) att utvärderingen blir 
viktig i kontrollsyfte, politiker måste kunna kontrollera om förvaltningarna 
sköter sitt uppdrag eller om resurserna behöver omfördelas. Problemet är dock 
enligt författaren att politikerna samtidigt som de är huvudman för 
förvaltningarna svarar under folket. Det innebär att politikers utvärderingar av 
sina underordnande kan komma att användas mot dem själva av deras 
överordnade, det vill säga folket. Rädslan för denna bumerangeffekt, som kan 
leda till att den kontrollerande själv blir måltavla för utvärderingen och ställd 
till svars, menar författaren gör att kontrollerande utvärderingar undviks i den 
kommunala verksamheten. 
 
Vedungs (1998) andra motiv till utvärdering, för främjande av verksamheten, 
syftar till att förbättra den insats som granskas. Utvärderingen riktas direkt mot 
den personal som berörs och får ofta formen av egenutvärderingar där den 
utvärderade självkritiskt granskar sina förehavanden. Medan den 
kontrollerande utvärderingen är tänkt som ett redskap för att kunna utkräva 
ansvar av en underordnad, syftar den främjade utvärderingen till att stödja 
förbättringar av insatser och funktioner. Författaren menar att det dömande 
momentet i utvärderingen tonas ner och tyngdpunkten läggs istället på 
förståelse för varför något fungerar bra eller inte. 
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3.5 Effektivitetsbegreppet 
 
Effektivitetsbegreppet är inte entydigt utan det finns ett antal olika sätt att 
definiera begreppet på. Nedan kommer ett antal tolkningar att tas upp samt en 
del problem förknippade med dessa. 
 
Tengblad (1990) anser att ett sätt att definiera effektivitet är grad av 
måluppfyllelse, det vill säga hur väl organisationens uppställda mål uppfylls. Ax 
et al. menar dock att det finns en del svårigheter förknippade med denna syn på 
effektivitet. För det första blir effektiviteten beroende av nivån på målet. En 
sänkning av målnivån kommer således att medföra en ökad effektivitet utan att 
något egentligt effektivitetsarbete utförts. På samma sätt kan en ambitiösare 
målsättning leda till en minskad effektivitet. För det andra kan en organisation 
ha flera olika mål, som dessutom i viss mån kan vara motstridiga. Till exempel 
kan lönsamhet stå i konflikt med god arbetsmiljö och höga löner. Om 
exempelvis lönsamhet prioriteras kan detta ändå leda till en relativt låg 
effektivitet då de andra målen inte uppfyllts, detta till följd av att effektiviteten 
mäts i relation till måluppfyllelse.  
 
Effektivitet delas enligt Ax et al. (2001) upp i inre och yttre effektivitet. Den inre 
effektiviteten anses vara att ”göra saker rätt” och förknippas med nyckelord så 
som produktivitet, kostnadseffektivitet och välutvecklade system och rutiner. 
Det är alltså verksamhetens hushållande med resurser som står i fokus. Den 
yttre effektiviteten handlar å andra sidan om att ”göra rätt saker”, här talar man 
ofta om begrepp som affärsmässighet, tillväxt, kvalitet, service och kundvärde. 
Utgångspunkten är således ett externt perspektiv.  
 
Vidare utvecklar Tengblad (1990) de inre och yttre effektivitetsbegreppen 
ytterligare. Författaren beskriver den inre effektiviteten som de prestationer 
som sker inom verksamhetens egna gränser. Det intressanta är att undersöka 
hur befintliga resurser används för att åstadkomma en viss given prestation 
(ibid). Om det intressanta istället är att titta på hur de utförda prestationerna 
uppfattas i samhället är det den yttre effektiviteten som beaktas. Vidare menar 
Tengblad att det inom den kommunala verksamheten kan sägas vara de olika 
förvaltningarna som intresserar sig för, och beslutar om, det inre medan den 
politiska nivån mäter, värderar och fattar beslut kring det yttre. Tengblad menar 
att detta medför en naturlig uppdelning mellan det politiska ansvaret och 
tjänstemannaansvaret. Samtidigt skriver Tengblad att det dock finns en fara 
med att i alltför stor utsträckning skilja mellan att göra saker rätt och att göra 
rätt saker. Då den kommunala verksamheten till största delen utgörs av tjänste- 
och välfärdsproduktion uppstår kvalitet och service i mötet mellan den anställda 
och medborgaren. Om den anställda endast har mål kopplade till den inre 
effektiviteten för ögonen finns det en risk att denna kvalitet och service 
försvinner, då de förknippas med den yttre effektiviteten (ibid). 
 
Borg (1996) definierar effektivitet som rätt resultat till lägsta möjliga kostnad. 
Vidare skriver författaren att vad som är rätt resultat avgörs av vad som 
efterfrågas av kunden, det vill säga den yttre effektiviteten. Att det rätta 
resultatet ska tas fram till en så låg kostnad som möjligt ger uttryck för den inre 
effektiviteten, det vill säga att saker görs på rätt sätt (ibid). På liknande sätt 
definierar Berg, Boman och Jensevik (1998) effektivitet som summan av 
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måleffektivitet och kostnadseffektivitet. Måleffektivitet kan jämställas med 
Borgs term rätt resultat och kostnadseffektivitet ger uttryck för det Borg menar 
med lägsta möjliga kostnad. 
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4. EMPIRI 
 
I detta kapitel kommer först en kort introduktion av studieobjektet Piteå 
Kommun och dess Barn- och utbildningsnämnd. Kapitlet fortsätter med en 
redovisning av studiens empiriska material genom en presentation av de 
personliga intervjuer som genomförts. 
 
4.1 Piteå Kommun 
 
Piteå är med sina dryga 40 000 invånare en liten kommun, belägen i södra 
Norrbotten vid Bottenvikens kust. All fakta i följande framställning är hämtad 
från Piteå Kommuns hemsida (Piteå Kommun [on-line]) och ett 
organisationsschema finns bifogat i bilaga 1.  
 
4.1.1 Organisation 
 
Kommunfullmäktige i Piteå består av 51 demokratiskt valda ledamöter och är 
kommunens högsta beslutande organ, fullmäktige kan således liknas vid rikets 
riksdag. De beslutar om övergripande frågor av stor vikt för kommunen (bland 
annat budget, skatt och kommunens organisation) samt ställer upp mål och 
riktlinjer för verksamheten.  
 
Om fullmäktige är kommunens riksdag så är kommunstyrelsen dess regering. 
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande förvaltningen av kommunen 
och består i Piteå av 15 ledamöter. Ledamöterna utses av fullmäktige och 
representerar alla de politiska partier som också finns representerade i 
fullmäktige.  
 
Kommunens uppdrag delas i verksamheten upp på åtta politiska nämnder som 
alla ansvarar för ett verksamhetsområde. Även nämndernas ledamöter utses av 
fullmäktige och antalet ledamöter varierar beroende på nämnd. Nämnderna 
beslutar om verksamheten inom sina respektive områden och ansvarar för att 
fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen, som har i uppgift att leda och 
samordna förvaltningen av kommunen, har uppsikt över nämndernas arbete 
samtidigt som de också fungerar som politisk nämnd för stabfunktioner så som 
kommunledningskontoret, ekonomikontoret och tekniska kontoret.   
 
Under varje nämnd finns en kommunal förvaltning med kommunanställda som 
bereder ärenden, verkställer de beslut som politikerna fattat och bedriver all 
den verksamhet som ryms inom nämndens ansvarsområde. 
 
En del av kommunens verksamhet bedrivs också genom kommunala bolag. I 
Piteå finns det sex kommunala bolag, tre helägda och tre delägda aktiebolag. 
Bolagens styrelser och revisorer utses av kommunfullmäktige. 
 
4.1.2 Barn- och utbildningsnämnden  
 
Hittills har med begreppet Barn- och utbildningsnämnden avsetts hela det 
område som rör barnomsorg och utbildning. Fortsättningsvis menas med Barn- 
och utbildningsnämnden endast den faktiska politiska nämnden medan det 
verksamhetsområde den ansvarar för hädanefter benämns Barn och utbildning. 
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I Barn- och utbildningsnämnden finns 13 ledamöter som har det politiska 
ansvaret för att nationella och kommunala mål förverkligas i kommunens 
barnomsorg och skolor. Under nämnden finns Barn- och 
utbildningsförvaltningen som ansvarar för den operativa verksamheten. 
Förvaltningen svarar för ungefär hälften av Piteå Kommuns totala budget med 
en nettobudget på cirka 650 miljoner kronor och utgör en av Piteås största 
arbetsgivare med cirka 1800 anställda.  
 
4.2 Sammanfattning av intervjuerna 
 
4.2.1 Intervju med Piteå kommuns ekonomichef 
 
Mats Berg är ekonomichef på Piteå Kommun sedan tre år tillbaka. Berg är 
utbildad civilekonom och har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom den 
offentliga sektorn, bland annat inom Barn och utbildning. Ekonomikontoret 
består av tre verksamheter; ekonomiavdelningen, inköpsavdelningen och IT- 
avdelningen och det är för dessa tre områden Berg är chef. Uppdraget är enligt 
Berg att förvalta och vidareutveckla de administrativa rutinerna. 
 
Styrfilosofi 
Berg konstaterar att kommunen har en långt gången decentralisering som de 
arbetar med och han menar att många säkert skulle kalla det målstyrning. Han 
anser att målstyrningen fungerar väl i de olika nämnderna men att kopplingen 
från kommunfullmäktige har brister. Varken mål eller tydliga rapportvärden 
kommer från fullmäktige, istället är det nämnderna som ställer upp mål för sin 
respektive verksamhet. Berg konstaterar: 
 

”I den perfekta världen så styr man ju med mål och resurser från 
fullmäktige. Nu kanske man bara styr med resurser.” 

 
Berg menar ändå att målstyrningen fungerar väl ute i organisationen. Genom 
målstyrningen låter kommunen finansiella medel och ansvar vandra långt ut i 
verksamheten, samtidigt finns dock en stark central styrning. Berg uttrycker det 
som: ”Ju mer decentraliserat, desto starkare styrning måste vi ha.” 
 
Styrmedel 
Kommunen använder, enligt Berg, budgeten som styrmedel. Han anser att det 
är av naturliga skäl som budgeten används och säger samtidigt: 
 

”Det är ju de yttre ramarna som begränsar den verksamhet vi kan 
bedriva, så det blir inte så konstigt att det blir det man styr efter. 
Problemet är väl snarare att de flesta kommuner säger att de styr 
efter det, men de har ändå inte kontroll.” 

 
Budgetarbetet är, menar Berg, en långtgående process som tar sin början med 
direktiv från kommunstyrelsen (KS). Det är i KS alla planeringsförutsättningar 
ligger, exempelvis måste den statliga vårbudgeten beaktas. Sedan träffas 
nämnderna tillsammans med budgetberedningen och går igenom de finansiella 
förutsättningarna för det kommande året. Detta utmynnar i budgetdirektiv som 
kommunfullmäktige fattar beslut om. Nämnderna arbetar sedan med direktiven 
och ser vilka konsekvenser dessa får för verksamheten, om exempelvis 
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besparingar blir nödvändiga och vad dessa i så fall kommer att innebära. 
Nämnderna framför sina synpunkter på budgetdirektiven, KS beslutar om 
budgeten som fullmäktige slutligen fastställer.  
 
Uppföljning 
När det gäller uppföljning av målen konstaterar Berg att problematiken är 
ungefär densamma som vid målstyrning, att uppföljningen fungerar väl i 
nämnderna men att den inte når till fullmäktige. Berg menar att det är en 
naturlig följd av att det inte kommer några mål från fullmäktige. Däremot 
påpekar han att den ekonomiska uppföljningen fungerar på ett tillfredställande 
sätt och anser att de är duktiga på den biten. I den ekonomiska uppföljningen 
görs månadsbokslut som presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott var 
fjärde månad. Detta menar Berg fungerar som ett signalsystem för hur det står 
till i verksamheten. 
 
Effektivitet 
Berg tror att effektivitet definieras olika beroende på var i organisationen frågan 
ställs och menar att ekonomikontoret inte kan jämföras med en mjuk 
förvaltning som till exempel Barn och utbildning. För honom personligen 
innebär effektivitet att ”du får ut den effekt du vill ha på de pengar du sätter 
in”. På ekonomikontoret menar Berg att de arbetar mycket med produktiviteten 
genom att försöka hitta system och arbetssätt för att underlätta för 
verksamheten att finnas i de administrativa rutinerna. Berg tar som exempel IT-
avdelningen och menar att då organisationen är så decentraliserad som den är, 
har förvaltningarna gjort sina egna lösningar. Detta gör det väldigt besvärligt för 
IT-avdelningen med drift och underhåll då det blir svårt att upprätthålla 
kompetens och att styra upp verksamheten, något som man jobbar med att lösa. 
Den intressantaste problematiken anser Berg finnas inom inköpsområdet där 
han menar att kommuner ofta inte är så duktiga. Berg avslutar med att 
konstatera att det är inom inköpsområdet de fokuserar mest på att utveckla sin 
affärsmässighet. 
 
4.2.2 Intervju med Barn- och utbildningsnämndens ordförande 
 
Sedan ett år tillbaka är Ruth Rahkola Barn- och utbildningsnämndens 
ordförande. Hon har varit politiskt aktiv  i cirka 15 år och har tidigare suttit med 
som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden. Senaste mandatperioden var 
hon ledamot i Kommunstyrelsen och fullmäktige. Idag kombinerar hon 
ordförandeskapet med ett eget företag. Hon är utbildad socionom och har 
jobbat som tjänsteman inom socialtjänsten i 20-25 år. I Barn- och 
utbildningsnämnden sitter hon på grund av sitt intresse för de frågor nämnden 
behandlar.  
 
Styrfilosofi 
Även Rahkola konstaterar att den målstyrning som finns i organisationen inte 
fungerar från kommunfullmäktige. Det anses i nämnden att det saknas 
kvalitativa mål från fullmäktige och att nämnden själv får skapa sina egna mål 
för verksamheten. Rahkola menar: 
 

”Vi har ju delegationer vad vi ska göra från fullmäktige, men man 
kan inte säga att det är målstyrning.” 
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Rahkola påpekar dock att styrning sker från fullmäktige men att den baseras på 
ekonomiska mål. Vidare framhåller hon att en mer övergripande diskussion är 
på gång inom kommunen om hur en förändring av verksamheten kan ske för att 
lösa detta problem. Tanken bakom förändringen är att kommunfullmäktige ska 
ange de övergripande målen men Rahkola framhåller att även i ett sådant 
scenario kommer nämnderna fortsätta med att utveckla ytterligare mål.  
 
I dagsläget är det alltså nämnden själv som sätter upp mål för sin verksamhet. 
Rahkola förklarar att man i denna process först och främst utgår från 
fullmäktiges direktiv och sedan utformas en Barn- och utbildningsplan.  Hon 
påpekar att verksamheten även är styrd av statliga lagregleringar som också 
finns med i planen. Rahkola anser att den statliga styrningen inte skulle behöva 
tas upp som mål, eftersom de redan är fastställda enligt lag. Utifrån direktiven 
prioriteras sedan de delar av verksamheten som anses vara av störst vikt. 
Rahkola hävdar att fastställa mål är nämndens viktigaste uppgift och menar att 
grunden måste vara att de kommer från politiskt håll. Hon framhäver dock att 
tjänstemännen naturligtvis är viktiga i arbetet med att plocka fram fakta och 
jobba fram material, men att beslutet måste vara politiskt.  
 
Styrmedel 
När det gäller budget förklarar Rahkola att Barn och utbildning får en budget 
från fullmäktige som nämnden har det övergripande ansvaret för. Budgeten är 
redan från fullmäktige uppdelad i mindre delar; förskoleverksamhet, 
grundskola, gymnasium och övergripande administration. Rahkola framhåller 
att det förts diskussioner huruvida nämnden ska begära om att denna 
uppdelning ska upphöra så att nämnden endast får en totalbudget att ansvara 
för. Rahkola konstaterar att den styrning som äger rum från nämndens sida 
sker genom upprättandet av mål samt genom den uppföljning som görs.  
 
Uppföljning 
För att kunna följa upp verksamheten begär nämnden in rapporter från de olika 
verksamhetsområdena.  Denna uppföljning är omfattande, Rahkola säger: ”Vi 
följer nog upp det mesta i vår nämnd känns det som!” Rapporterna redovisas i 
nämnden som sedan ger feedback. Nämnden pekar på sådant de tycker är bra 
eller dåligt eller om det är någonting ytterligare de anser behöver åtgärdas eller 
förändras. Rahkola förklarar att nämnden även begär in återrapporteringar i de 
fall det är nödvändigt, där framgår vad som gjorts för att åtgärda ett problem 
eller varför det ser ut på ett visst sätt. Rahkola anser att nämnden har ett bra 
och väl fungerande system för uppföljning där inga ärenden ”tappas bort på 
vägen”. Inför varje beredning som nämnden har så kontrolleras vad som sagts 
ska finnas med till sammanträdet och tack vare goda rutiner så kan det vara 
beslut från två till tre år tillbaka som återkommer.  
 
Den ekonomsiska uppföljning som sker inom verksamheten anser Rahkola 
fungerar bra och även rapporteringen till fullmäktige fungerar väl. Genom 
förvaltningen har de stor kontroll på alla rektorsområden och detta menar 
Rahkola gör att de som budgetansvarig nämnd kan känna sig trygga. Hon 
menar vidare att en sådan kontroll är nödvändig då det inte behöver vara stora 
avvikelser i de enskilda rektorsområdena för att det snabbt ska bildas stora 
underskott. Tidigare rapporterade förvaltningen regelbundet, men Rahkola 
förklarar att de idag endast rapporterar kvartalsbokslut och när avvikelser kan 
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misstänkas. Anledningen till detta menar Rahkola är att resurser inte ska läggas 
på onödigt arbete. 
 
Effektivitet 
I Barn- och utbildningsplanen förekommer ett par mål där ordet effektivitet är 
specifikt uttryckt. Rahkola tror dock inte att någon närmare eftertanke till 
ordets definition gjorts och menar att det inte är något som diskuteras konkret. 
Hennes definition är att nyttja befintliga resurser på bästa möjliga sätt. För att 
detta ska vara möjligt anser Rahkola att en öppenhet för olika lösningar måste 
finnas. Hon anser att detta i vissa fall kan utgöra ett problem i verksamheten: 
 

”Det blir lite rigitt tänkande ibland kan jag tycka. Alltså, man måste 
tänka lite nytt och bre tt, då tycker jag att man utnyttjar sina 
resurser på ett bra sätt.” 

 
4.2.3 Intervju med Barn- och utbildnings förvaltningsekonom 
 
Jan-Olov Thall är förvaltningsekonom på Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Denna tjänst har han innehaft sedan mitten av nittiotalet, men har dessförinnan 
cirka tjugo år inom förvaltningen, bland annat som skolkamrer, administrativ 
chef och grundskolechef. Thall har det övergripande ekonomiska ansvaret för 
Barn- och utbildningsförvaltningen, från förskolan upp till gymnasiet.  
 
Styrfilosofi 
Thall menar att förvaltningens organisation i hög grad är decentraliserad och att 
målstyrning tillämpas, verksamheten styrs i stor utsträckning genom 
upprättandet av kvalitativa mål. Målen för verksamheten sammanställs i en 
Barn- och utbildningsplan. Thall påpekar att dessa mål delvis är kommunalt 
beslutade men att de till stor del är statligt uppsatta. De kommunala mål som 
ställs upp beslutas av fullmäktige men kommer i praktiken från Barn- och 
utbildningsnämnden. Vidare är dessa mål grundade på de statliga målen och ger 
mer ett uttryck för vad som prioriteras inom kommunen. Den statliga 
styrningen utgörs av lagar och förordningar genom till exempel skollagen, 
skolförordningen och timplaner. Thall konstaterar att den statliga 
inblandningen sedan skolan kommunaliserades 1992, har övergått från att vara 
hårt styrande, med till exempel ett exakt antal lärartimmar, till att istället ställa 
upp mål och följa upp dessa.  
 
Styrmedel 
Förvaltningens uppdrag ser Thall som enkelt beskrivet; att hålla sig inom de 
ramar kommunfullmäktige satt upp. Dessa ramar är främst ekonomiska och 
utgörs av den budget som verksamheten tilldelats. Även inom förvaltningen är 
budgeten det viktigaste styrmedlet och varje ansvarsområde tilldelas en egen 
kostnadsbudget. Inom budgetens gränser har dock de ansvariga stor frihet att 
själva styra sin verksamhet utifrån de uppsatta målen.  
 
Thall menar att det inte endast handlar om att hålla sig inom budgetens gräns, 
utan helst så nära denna som möjligt, både över- och underskott är impopulärt. 
Detta medför att det finns en tendens hos de budgetansvariga enheterna att 
istället för att uppnå ett budgetöverskott i slutet av året handla varor så att 
överskottet minskas eller elimineras. Thall menar att de är medvetna om detta 
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problem men anser samtidigt att det är ett uttryck för ett ansvarstänkande där 
enheterna inte handlar förrän de vet att budgeten inte överskrids. Thall ger ett 
exempel där enheterna förra året handlade för 13 miljoner enbart i december 
månad samtidigt som de året dessförinnan underlät att handla eftersom 
förvaltningen upptäckt att det börjat gå snett och därför bad enheterna att spara 
på utgifterna. Problemet är enligt Thall att budgeten görs på ettårsbasis, han 
menar att det istället borde vara möjligt att rulla över- och underskott över åren. 
Genom detta skulle problemet med de stora decemberinköpen undvikas. Thall 
poängterar också att budgetarna justeras under året så att de budgetansvariga 
alltid har ”rätt” budget, det vill säga att avvikelser från budgeten inte ska kunna 
förklaras med otursfaktorer. Thall sammanfattar med att konstatera:  
 

”Vi har ingen sofistikerad ekonomistyrning så, men vi håller 
budgeten” 

 
Uppföljning 
I och med att skolan både styrs genom kommunala och statliga mål, förklarar 
Thall att förvaltningen har dubbla tillsynsmyndigheter, både kommunen genom 
fullmäktige och det statliga skolverket. Återkopplingen från förvaltningen upp 
till fullmäktige är dock bristfällig vad gäller det kvalitativa arbetet.  Denna del 
rapporteras till nämnden i form av en årlig kvalitetsrapport, som varje 
rektorsområde är skyldig att göra, och endast via en enklare version upp till 
fullmäktige. Då Barn och utbildning är en mjuk förvaltning sker dessutom 
utvärdering genom att elever, personal och föräldrar tillfrågas om vad de anser 
om verksamheten. Då förvaltningen är decentraliserad, och där de enskilda 
ansvarsområdena har stor frihet att styra sin verksamhet, menar Thall att det 
också är viktigt med central kontroll. Därför sker en månatlig uppföljning där 
prognoser görs av varje rektorsområdes ekonomi. 
 
Effektivitet 
När frågan om effektivitet kommer upp förklarar Thall att det sällan diskuteras i 
de termerna inom förvaltningen. Han menar att det i ett företag är betydligt 
lättare att räkna på och arbeta med sådana mått, men att det i en mjuk 
förvaltning är svårt. Thall menar dock att effektivitet i deras fall kan mätas som 
antalet elever med godkänt betyg i kärnämnena, men menar att de inte har 
några specifikt uppsatta effektivitetsmål. Han tar som exempel upp ett lästest 
som årligen genomförs i årskurs tre och menar att målet för ett sådant test väl 
rimligen inte kan vara annat än att 100 procent ska vara godkända. Thall 
påpekar dock att de ständigt arbetar med att stödresurserna ska användas 
effektivt genom att till exempel kostnader för lokaler och administration hålls 
nere, detta för att resurserna istället ska nå ut i klassrummen. 
 
4.2.4 Intervju med Strömbackaskolans gymnasiechef 
 
Gymnasiechefen på Strömbackaskolan heter Eva Jordahl. Innan hon blev 
gymnasiechef vid årsskiftet 95/96 har hon bland annat varit rektor på komvux, 
studierektor, lärare och dessutom jobbat fackligt under ett antal år.  Jobbet som 
gymnasiechef menar Jordahl handlar mycket om att samordna och ge 
förutsättningar för de olika grupper som verkar inom skolan.  
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Styrfilosofi 
Jordahl förklarar att skolan styrs genom mål på flera olika nivåer. På nationell 
nivå finns skollag och förordningar. För gymnasiet finns dessutom Lpf 94 
(Läroplan för de frivilliga skolformerna), kursplaner, programmål och 
betygskriterier där Läroplanen är överordnad de övriga dokumenten. På 
kommunal nivå finns Barn- och utbildningsplanen som är bindande och på 
lokal nivå arbetar rektor och personal tillsammans fram sin egen lokala 
arbetsplan för området. Det rektorerna gör, menar Jordahl, är att de bryter ner 
de mer övergripande mål som kommer från centralt och kommunalt håll och 
gör de mer konkreta.  Jordahl poängterar att det är viktigt att målen 
härstammar från samma huvudmål, de måste hänga ihop och fasa in i varandra 
för att motstridigheter inte ska uppstå. 
 
Styrmedel 
Budgeten är enligt Jordahl ett viktigt styrmedel, som en del i det hela. Hon vill 
dock framhålla att målen är det styrmedel som bestämmer verksamhetens 
innehåll, budgeten blir aktuell i frågan om hur målen ska uppnås. Jordahl 
förklarar att de har tydliga ekonomiska ramar och jämför med ett vanligt 
hushåll som inte heller kan leva över sina tillgångar. Angående budgeten 
uttrycker Jordahl följande: 
 

”Det tycker jag genomsyrar all vår verksamhet här på Strömbacka, 
alla är så medvetna om det, så man behöver liksom aldrig gå ut och 
säga… Snälla du, har du inte förstått att vi har slut pengar?” 

 
Strömbackaskolan tilldelas en totalbudget som sedan delas upp på de sex 
rektorsområden som skolan innefattar. Jordahl berättar att de vid uppdelningen 
utgår från varje rektorsområde, vilka utbildningar som finns där och vad 
eleverna är garanterade att få inom respektive program. Enligt Jordahl går 
processen vanligtvis lugnt till tack vare att rektorerna är involverade i 
budgetarbetet hela vägen. Hennes roll är dock att garantera att inget 
rektorsområde skor sig på någon annans bekostnad. Jordahl poängterar att det 
är ett stort arbete som ligger bakom budgetfördelningen.  
 
Tack vare att gymnasieskolan får en totalbudget, menar Jordahl att de kan och 
gör fria justeringar löpande under året där resurser flyttas över från ett 
rektorsområde till ett annat. Att justeringar görs anser Jordahl baseras på sunt 
förnuft och händer sådant som de inte kunnat förutse och där de inte har 
möjlighet att lösa detta genom omfördelning, får de förklara detta för Barn och 
utbildning. Enligt Jordahl är det många gymnasieskolor som inte håller 
budgeten, men påpekar att de är duktiga på denna uppgift. Samtidigt trycker 
Jordahl på att det är ett hårt jobb som ligger bakom. Hon menar: 
 

”Om vi bara det allra minsta lilla lättade på önskemål som kommer 
från alla olika håll och skolan är så stor… Tio miljoner, det skulle 
bara vara som att knäppa med fingrarna så skulle vi ha ett 
underskott på tio miljoner.” 
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Uppföljning 
De sex rektorerna och skolans ekonom utgör tillsammans med Jordahl skolans 
ledningsgrupp.  Denna grupp träffas en gång i veckan och går där igenom det 
aktuella läget i skolan. Jordahl menar att detta fungerar som en slags egen 
kontroll på verksamheten, vad de behöver ta tag i. Hon anser dessutom att de 
inom Barn och utbildning har ett väl utbyggt system av uppföljning och 
utvärdering där det i Barn- och utbildningsplanen framgår att det inom i stort 
sett alla verksamhetsområden ska göras utvärdering varje år. Dessutom ska 
rektorerna årligen göra en kvalitetsredovisning där de bland annat redovisar 
kvaliteten och grad av måluppfyllelse samt vilka åtgärder de planerar att vidta 
för att förbättra sig ytterligare. Jordahl menar att detta är deras 
huvuddokument vad gäller uppföljning och anser: 
 

”Det är ju det bästa dokument vi har därför att dels är det ju ett 
dokument som går in till Barn- och utbildningsnämnden, det skickas 
in till skolverket och så vidare. Men det viktigaste, tycker jag, är att 
det är ett dokument åt oss själva för det är ju ett sätt där vi själva på 
arbetsplatsen kan se vad det var vi inte var så duktiga på, var vi 
måste satsa.” 

 
Jordahl förklarar att det också finns en betydande intern uppföljning, bland 
annat i form av utvärderingar från lärare och elever, som stannar hos de 
berörda parterna. Dessutom sker uppföljning från statlig nivå genom Skolverket 
som i dagsläget är ute och inspekterar landets alla skolor. Avslutningsvis 
konstaterar Jordahl att uppföljning sker på många olika nivåer. 
 
Effektivitet 
Att vara effektiv anser Jordahl är att göra rätt saker, att nå så hög måluppfyllelse 
som möjligt, inom befintliga budgetramar. Hon menar samtidigt att de sällan 
talar om effektivitet då de arbetar med mänskligt material, de pratar istället om 
måluppfyllelse. Jordahl förtydligar: 
 

”Vi pratar inte effektivitet utan vi pratar om måluppfyllelse. Det är 
ju egentligen olika ord beroende på i vilken verksamhet man 
befinner sig i.” 

 
Vidare menar Jordahl att de lägger ner mycket energi på hur de ska arbeta mot 
målen, hur de ska använda sina resurser på bästa sätt. Hon ger som exempel att 
de för några år sedan införde att lärarna indelades i arbetslag för att eleverna 
därmed skulle få ett mindre antal lärare. Trots att detta inte kostat något tror 
Jordahl att förändringen ger ett bättre resultat i slutänden. Jordahl menar att 
detta är ett bra exempel på hur nya tankegångar kan medföra att resurserna 
utnyttjas på ett bättre sätt.  
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5. ANALYS 
 
Analyskapitlet inleds med en beskrivning av hur analysmodellen tillämpats. 
Därefter följer en analys av den styrning som förekommer i den kommunala 
verksamheten samt av effektivitetsbegreppet. Kapitlet avslutas med att de 
båda delarna styrning och effektivitet kopplas samman genom en analys av 
effektivitetens eventuella inverkan vid valet av styrmedel. 
 
5.1 Tillämpning av analysmodellen 
 
Analysen baseras på den analysmodell som tidigare presenterats i kapitel 2 (se 
figur 4) och genomförs genom att insamlad empiri kopplas till behandlad teori. 
De fyra kategorierna styrfilosofi, styrmedel, uppföljning och effektivitet 
analyseras var för sig och därefter analyseras effektivitetens eventuella inverkan 
vid valet av styrmedel. Denna eventuella inverkan motsvaras i modellen av de 
båda pilarna som leder från effektivitet till styrmedel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4: Analysmodell  
 
 
5.2 Styrning 
 
5.2.1 Styrfilosofi 
 
Samtliga intervjuade framhåller att organisationen är decentraliserad och att 
målstyrning är den styrfilosofi som tillämpas. Decentralisering av en så pass 
stor organisation som en kommun, med ett brett och varierat 
verksamhetsområde, kan tyckas nödvändig. En central ledning kan knappast 
förväntas ha all den kunskap som är nödvändig för att styra verksamheten i sin 
helhet. Brorström et al. (1999) menar att då kunskap för att styra är svår att 
uppnå finns det möjlighet att istället delegera ut ansvaret och kontrollera 
resultatet. I den kommunala verksamheten torde det vara passande att använda 
denna metod då resultatet borde vara möjligt att kontrollera, till exempel genom 
att mäta hur stor andel av skolornas elever som har godkänt i kärnämnena. Om 
Brorströms et al. (1999) modell över olika styrsituationer tillämpas på Barn och 
utbildning, ser vi att målstyrning enligt denna är en lämplig styrfilosofi för den 
kommunala verksamheten (se figur 5, s. 28). 
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Figur 5: Omarbetad modell över olika styrsituationer (Källa: Brorström et al., 1999, s. 189) 
 
 
Den kombination av decentralisering och målstyrning som återfinns inom Piteå 
Kommun stämmer också väl överens med Svenssons (1993) uppfattning om att 
decentralisering ofta förknippas med målstyrning. 
 
Av intervjuerna framgår att målstyrningen inom organisationen har sina brister. 
Målen formuleras enligt de intervjuade inte av kommunfullmäktige utan ställs 
istället upp på nämndnivå som alltså får formulera egna mål för sin verksamhet. 
Detta anses vara ett problem och diskussioner förs om hur en lösning kan 
åstadkommas. Från nämndnivå och neråt anses dock målstyrningen fungera 
väl. Gymnasiechefen menar dock att målen är allmänt hållna och konkretiseras 
först på rektorsnivå. Jämför vi detta med befintlig teori ser vi att Svensson 
(1993) anser att det är av stor vikt att målen med exakthet beskriver vilken 
kvalitet och kvantitet som enheterna förväntas svara för. Brorström et al. (1999) 
anser å andra sidan att alltför hårt utformade mål hämmar enheternas 
handlingsfrihet. Samtidigt menar Brorström et al. att allt för allmänna mål 
innebär att styreffekten uteblir. Utifrån detta kan vi konstatera att det inte är 
självklart hur konkreta målen som utformas ska vara, men att det är viktigt att 
de utformas och också att de utformas från högre instans. Vår tolkning av detta 
är att då en enhet själv sätter upp sina mål, som i fallet med Barn- och 
utbildningsnämnden, uppstår en risk att enheten inte ställer samma krav på sig 
själv som en överordnad enhet skulle ha gjort.  
 
5.2.2 Styrmedel 
 
Av intervjuerna att döma är budgeten det styrmedel som främst används inom 
organisationen. I empirin framgår också att budgeten fungerar som 
resursfördelare då den dels delas upp mellan olika verksamheter, dels bryts ner 
ytterligare inom respektive verksamhet. Dessutom utgör budgeten en 
kontrollfunktion i den ekonomiska uppföljning som görs av verksamheten. Att 
budgeten har flera olika funktioner menar Anthony och Govindarajan (2003) är 
en naturlig företeelse och Brorström et al. (1999) framhåller budgetens roll som 
resursfördelare i den kommunala verksamheten.  Brorström et al. menar också 
att budgeten traditionellt sett har haft en central roll i kommunal verksamhet. 
Att budgeten inom Barn och utbildning har en viktig funktion verkar således 
stämma väl överens med behandlad teori.  
 
När det gäller upprättandet av budgeten kan vi konstatera att så kallad 
rambudgetering tillämpas. De intervjuade framhåller alla att verksamheten 
bedrivs inom de ekonomiska ramar som sätts upp av fullmäktige där de 
ekonomiska förutsättningarna utgör grunden för den verksamhet som vidare 
kan bedrivas.  Enligt Brorström et al. (1999) innebär rambudgetering just detta, 
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att de ekonomiska ramarna först fastställs för att sedan utforma verksamheten 
därefter. 
 
Den insamlade empirin ger en antydan om att det är av tradition som budgeten 
är så central i verksamheten. Detta stämmer väl överens med Brorström et al. 
(1999) som menar att just budgeten traditionellt sett har haft en central roll i 
den kommunala verksamheten. Vårt intryck från de intervjuer som genomförts 
är att budgeten som styrmedel är så väl integrerad i verksamheten att inga 
reflektioner verkar göras över varför den används. Därmed verkar det inte heller 
som att något aktivt val av styrmedlet har gjorts. Att budgeten som styrmedel är 
så inpräglad i verksamheten framkommer också i en del uttryck som de 
intervjuade använder sig av när de kommer in på ämnet, till exempel att 
budgeten är ”naturlig” och ”genomsyrar verksamheten”. 
 
5.2.3 Uppföljning 
 
Efter genomförda intervjuer kan vi konstatera att uppföljning av verksamheten 
är omfattande och sker på två sätt, dels genom en ekonomisk uppföljning och 
dels genom att utvärdera verksamhetens kvalitet. Den ekonomiska 
uppföljningen anses fungera väl och sker främst i kontrollerande syfte där 
budgeten är kontrollmedlet. Kvalitetsuppföljningen fungerar väl upp till nämnd, 
men även här är återkopplingen till fullmäktige bristfällig då den endast sker 
genom en förenklad kvalitetsrapport. Kvalitetsuppföljningen sker dels i 
kontrollerande syfte, dels i utvecklande syfte då en del av uppföljningen stannar 
hos de berörda parterna, till exempel på rektors- eller lärarnivå.  
 
Då empirin kopplas till teorin finner vi att de syften som kommunen tillskriver 
sin uppföljning stämmer väl överens med de syften som Vedung (1998) menar 
att uppföljning kan ha. Vidare framhåller Vedung att uppföljningens 
kontrollerande funktion blir viktig i den kommunala verksamheten. Detta kan 
tyckas riktigt med tanke på den ekonomiska uppföljningen. Flera av de 
intervjuade ger uttryck för att det är viktigt med central ekonomisk kontroll. De 
påpekar att det räcker med små avvikelser hos respektive budgetansvarig för att 
underskottet snabbt ska bli ett stort problem.  
 
5.3 Effektivitet  
 
Av intervjuerna framgår att det inte finns något klart definierat 
effektivitetsbegrepp som används enhetligt i de olika verksamheterna utan de 
intervjuade framför alla olika personliga tolkningar av effektivitet. De 
intervjuade framhåller också att det inom organisationen inte diskuteras i 
effektivitetstermer. Vi har dock fått intrycket av att effektivitet ändå i viss mån 
beaktas, dock utan att de har rubricerat det som effektivitet.  
 
Ekonomichefen menar att de inom hans område arbetar mycket med 
produktivitet för att förbättra de administrativa rutinerna. Det är således den 
inre effektiviteten, enligt Axs et al. (2001) definition, som beaktas. 
Nämndordförandens definition av effektivitet som att nyttja befintliga resurser 
på bästa möjliga sätt, kan jämföras med Tengblads (1990) tankar kring den inre 
effektiviteten då han menar att det intressanta blir att studera hur befintliga 
resurser används. Författaren påpekar också att det i det politiska arbetet ofta 
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handlar om den yttre effektiviteten, något som alltså skiljer sig från vår studie. 
Förvaltningsekonomen framhåller att de inte diskuterar verksamheten i 
effektivitetstermer, förutom när det gäller att stödresurserna ska användas på 
ett effektivt sätt genom att kostnader hålls nere. Även denna syn på effektivitet 
kan härledas till den inre effektiviteten enligt Axs et al. (2001) definition. 
Gymnasiechefen menar att de inom hennes verksamhetsområde pratar om 
måluppfyllelse istället för om effektivitet. Ax et al. menar att det finns en del 
problem kopplade till denna definition, bland annat att effektiviteten blir 
beroende av målsättningsnivån. Barn och utbildning har enligt vår tolkning en 
ambitiös målsättning, i och med detta kan det enligt Ax et al. föreligga en risk 
att målsättningen sänks för att försöka uppnå en högre effektivitetsnivå. I detta 
fall tyder dock det empiriska materialet på att det inte föreligger någon sådan 
risk då effektivitetsmål inte förekommer samtidigt som det fästs stor vikt vid de 
uppsatta målen. 
 
Tre av de intervjuade talar alltså om effektivitet som den inre effektiviteten. 
Bara gymnasiechefen avviker och ger uttryck för den yttre effektiviteten i och 
med hennes definition av effektivitet som måluppfyllelse. Vår tolkning är att 
detta kan härröra från en allmän bild av effektivitet som något som är 
förknippat med det inre, med produktivitet och kostnadseffektivitet. Vidare 
tyder det empiriska materialet på att detta kan vara en anledning till varför man 
inte pratar om effektivitet, att med effektivitet menas det inre medan det är det 
yttre som fokuseras genom mål kopplade till kvalitet och service. 
 
5.4 Effektivitetens eventuella inverkan vid valet av styrmedel  
 
Då vi har fått intrycket av att inget direkt val har gjorts av budgeten som 
styrmedel, blir frågan om effektiviteten inverkar vid detta val orimlig. Om ett 
aktivt val ändå skulle ha gjorts, är en möjlig tolkning att effektiviteten troligen 
inte inverkat vid valet av styrmedel. Denna tolkning kan göras av två 
anledningar:  
 
Den första anledningen grundas på att det inte talas om effektivitet i 
organisationen. Vår tolkning är att det troligen inte skulle ha gjorts det vid 
utformningen av styrmedel heller. Som tidigare nämnts tyder det empiriska 
materialet på att anledningen till att effektivitet inte diskuteras är att den 
förknippas med den inre verksamheten. Med en sådan definition blir det i 
kommunal verksamhet i allmänhet, och i Barn och utbildning i synnerhet, andra 
faktorer än hög effektivitet som är viktiga. Tyngdpunkten läggs antagligen 
istället på att kvaliteten på verksamheten ska vara så hög som möjlig.   
 
För det andra, hade effektiviteten haft en betydande inverkan på valet av 
styrmedel, är ett rimligt antagande att ett annat val än att använda 
rambudgetering hade gjorts. Enligt Brorström et al. (1999) kan rambudgetering 
ofta upplevas som stel och försvåra arbetet med förnyelse. I intervjuerna 
framkommer åsikter om en effektivitetsökning är förknippat med att nya 
tankesätt och rutiner införs, något som kan antas vara en allmän uppfattning. 
Detta kan tyckas rimma illa med rambudgeteringens tillskrivna egenskaper. 
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6. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
Följande kapitel disponeras på så sätt att de tre slutsatser som framkommit av 
studien presenteras var för sig. I direkt anslutning till dessa följer diskussioner 
härrörande respektive slutsats. De tre slutsatserna behandlar i tur och 
ordning styrmedel, uppföljning och effektivitet. 
  
Den första frågan vi ställde oss i syftet var vilka styrmedel som används samt 
varför dessa styrmedel valts. Slutsats ett ger svar på dessa frågor. 
 
Slutsats 1 : Budgeten är av tradition det centrala styrmedlet 
 
Av analysen har framgått att budgeten är det centrala styrmedlet samt att det 
används utan större eftertanke. Trots att endast Barn och utbildning har 
undersökts kan vi konstatera att denna slutsats är giltig även för resterande 
delar av kommunen då budgeten utformas centralt hos fullmäktige. 
 
Budgeten som styrmedel anser vi medför ett stort problem, nämligen att den 
inte skapar incitament till ökad inre effektivitet. I och med att budgeten görs 
endast på ettårsbasis samtidigt som ingen möjlighet finns att rulla över- och 
underskott över åren anser vi att den hämmar ett effektivitetstänkande. 
Eftersom enheterna inte får spara eventuella överskott för framtida satsningar 
och investeringar finns det ingen anledning för dem att försöka skapa dessa 
överskott samtidigt som den långsiktiga planeringen blir försvårad. En längre 
budgetperiod skulle i vissa lägen göra det möjligt att undvika större 
besparingspaket, under förutsättning att den mer långsiktiga budgeten beräknas 
hålla. Samtidigt skulle incitamentet för den ”onödiga decembershoppingen”, 
som förvaltningsekonomen tar upp som ett problem, minska betydligt. Som det 
är idag har vi fått den uppfattningen att hålla budgeten har blivit ett mål i sig 
och en prestigeladdad uppgift. Med en längre planeringsperiod skulle alltså 
tillfälliga underskott kunna tolereras. 
 
Slutsatsen väcker också frågan om hur kommunens styrning och organisation 
skulle ha sett ut om andra styrmedel beaktats. Förutom budget är 
resultatenheter det styrmedel som enligt teorin förknippas med kommunal 
verksamhet. Införandet av detta styrmedel syftar bland annat till att nå en högre 
inre effektivitet genom att enheterna till exempel blir mer kostnadsmedvetna. 
Den inre effektiviteten är viktig att beakta då den är avgörande för hur mycket 
verksamhet som kan åstadkommas för befintliga resurser. Det gäller dock att 
balansera denna inre effektivitet med den yttre då det är den yttre effektiviteten 
som avgör medborgarnas upplevda nytta av och attityd mot verksamheten och 
som ger kommunen dess legitimitet. Vi tror att resultatenheter kan få den 
effekten att den yttre effektiviteten försummas då denna förknippas med 
faktorer som kvalitet och service. Dessa faktorer uppstår vid mötet mellan 
medborgare och enhet, om enheten då fokuserar alltför mycket på den inre 
effektiviteten finns det risk att den upplevda kundnyttan minskar. Vi tror på 
basis av denna diskussion att resultatenheter inte skulle vara någon ultimat 
lösning för en effektivisering av den kommunala verksamheten.      
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I syftet ville vi även finna svar på hur uppföljning sker i kommunal verksamhet. 
Utifrån vår analys har vi kunnat dra slutsats två. 
 
Slutsats 2: Uppföljningen är omfattande och sker i både kontrollerande och 
utvecklande syfte. 
 
Vi har kunnat konstatera att det i Barn och utbildning sker en omfattande 
uppföljning av verksamheten, både ekonomisk och kvalitativ sådan. Den 
ekonomiska uppföljningen når fullmäktige och kan därmed antas förekomma 
även i kommunens övriga verksamhetsområdena. Den kvalitativa uppföljningen 
beslutas dock av nämnden inom Barn och utbildning, vilket gör att vi inte kan 
dra några slutsatser huruvida denna uppföljning sker i andra nämnder. 
 
I empirin framkom att de intervjuade ansåg det viktigt med central ekonomisk 
kontroll. Vi anser att det givetvis är viktigt med kontroll över ekonomin då det 
på lång sikt inte är möjligt att leva över sina tillgångar. Likaså som den 
ekonomiska uppföljningen är nödvändig är vår åsikt att också den uppföljning 
som görs i utvecklande syfte är viktig. Att kritiskt granska sina förehavanden 
anser vi kan leda till att verksamheten förbättras på ett sätt som kan vara svårt 
att nå enbart genom yttre kontroll. Som ett exempel kan vi tänka oss att en 
lärare genom utvärderingar i kontrollerande syfte får uppgifter om att till 
exempel 90 procent av eleverna har godkänt i ett visst ämne. Genom en egen 
intern uppföljning, till exempel i form av en kursutvärdering, kan läraren även 
få kunskap om vad som kan förbättras för att fler elever ska klara godkänt.   
 
Trots att uppföljning är viktigt kom vi att reflektera över den omfattning av 
företeelsen som sker inom Barn och utbildning.  Vi tycker det är viktigt att 
utvärderingar inte görs endast för utvärderingarnas skull utan det är av största 
vikt att de tillför något till verksamheten för att vara motiverade. Huruvida fallet 
är inom barn och utbildning låter vi vara osagt, men vi anser att det är 
nödvändigt att fundera över vad utvärderingarna tillför.  
 
Slutligen ville vi med vår studie belysa huruvida effektivitet beaktas vid valet av 
styrmedel och vi fann att: 
  
Slutsats 3: Effektivitet beaktas inte vid valet av styrmedel. 
 
Efter att ha undersökt huruvida effektiviteten påverkar valet av styrmedel kom 
vi fram till att så inte var fallet. Snarare kan vi konstatera att förhållandet är det 
motsatta, det vill säga att styrmedlet troligen påverkar effektiviteten. 
Analysmodellen bör därför revideras för att ge en bättre bild av hur förhållandet 
mellan styrmedel och effektivitet ser ut (se figur 6, s. 33). Anledningen till att 
pilen som visar på detta förhållande byter riktning är, som nämndes i analysen, 
att rambudgetering upplevs som stel och svårföränderlig samtidigt som en 
effektivitetsökning förknippas med nya tankesätt och lösningar. Vidare, som vi 
diskuterade under slutsats ett, anser vi att rambudgetering inte ger några 
direkta incitament för att skapa effektivitet. Vi tror att den inre 
effektivitetsnivån i Piteå Kommun är relativt låg, delvis på grund av det 
tillämpade styrmedlet. Utifrån ovanstående resonemang drar vi slutsatsen att 
även andra styrmedel har en inverkan på effektivitetsnivån. Denna tankegång, 
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att effektiviteten inte inverkar vid valet av styrmedel utan att förhållandet är det 
motsatta, är det teoretiska bidrag som studien tillför till detta ämnesområde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Reviderad analysmodell 
 
 
6.1 Förslag till fortsatta studier 
 
Vi har under arbetets gång upptäckt att ämnet i fråga rymmer flertalet 
intressanta aspekter som skulle kunna ligga till grund för fortsatta studier. 
Nedan ges två förslag.  
 

• Det vore intressant att närmare studera kopplingen mellan styrning och 
effektivitet. Exempelvis skulle det kunna göras genom en jämförelse 
mellan kommuner som tillämpar olika styrmedel och studera hur dessa 
skiljer sig åt med avseende på deras syn på effektivitet. Detta skulle 
lämpligen kunna göras genom en djup fallstudie och i likhet med vår 
studie skulle det lämpa sig väl att utgå från ett aktörsperspektiv. Det 
skulle dock vara intressant att lägga till ytterligare aktörer som till 
exempel rektorer och lärare. 

 
• Ytterligare ett förslag är att försöka fastställa en gemensam 

effektivitetsdefinition som skulle kunna ligga till grund för olika 
effektivitetsmått och –mål. För att uppnå detta skulle en väg kunna vara 
att djupare studera olika kommunala verksamheters behov vid 
utformningen av ett sådant mått. Ett förslag till metod vore att använda 
sig av ett multimetodologiskt tillvägagångssätt för att få en vidare 
kunskap i ämnet samtidigt ett visst djup i studien erfordras. En bredare 
undersökning, genom till exempel enkäter, skulle ge möjlighet att samla 
in ett större material angående definitioner och behov rörande 
effektivitetsmåttet. Intervjuer skull å andra sidan tillföra studien djup 
vilket är nödvändigt för att kunna värdera behoven, som kommit fram 
vid enkätundersökningen, på ett riktigt sätt.    

Styrning i kommunal verksamhet 

Styrfilosofi 

Styrmedel 
 

Uppföljning 

Effektivitet 
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Kommunfullmäktige
Revision 

Ekonomikontor Teknik- och 
gatukontor 

Fastighetskontor Kommunlednings- 
kontor 

Kommunstyrelsen Arbets-, personal-, 
trafik- och 
konsumentutskott 

Barn- och 
utbildningsnämnd 

Barn och utbildning 

Socialnämnd 

Miljö och 
buggnämnd 

Nämnd för 
arbetsmark-nad och 

Valnämnd 

Överförmyndar-
nämnd 

Kultur och 
fritidsnämnd 

Socialkontor 

Kultur och fritid Överförmyndar- 
expedition 

Miljö och 
byggkontoret 

Kommunlednings- 
kontor 

Räddning och 
beredskapsnämnd 

Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning 

Räddningstjänst 

PIKAB 

Piteå Näringsfastigheter AB 
Renhållningen i Piteå AB 

Pitebo AB 
Akva Pite Älvdal AB 

PiteEnergi AB 
Nolia AB 

Barn- och 
utbildningsnämn

d 

Barn- och 
utbildningschef 

Stab 
 

BoU-chef 
Förvaltningsekonom  

Utredare 
Kostchef 

Administrativ chef 

Ledningsgrupp 
 

BoU-chef 
Områdeschef  centrala  

Områdeschef norra 
Områdeschef södra 

Gymnasiechef 
 

Kostchef 
Restauranger och 

kök 

Utredare 
Utredning, 
uppföljning 
utvärdering 

Administrativ  
chef 

Central 
administration 

 

Rektor 
 

Musikskolan 

Områdeschef 
centrala 

Förskola, grundskola, 
särskola  

 
Piteå C, Pitholm  

Områdeschef  norra

 
Förskola, grundskola  

 
Norrfjärden, Öjebyn 

Områdeschef södra 

 
Förskola, grundskola  

 
Hortlax,  Sjulnäs 

Gymnasiechef 
 

Gymnasieskola 
Gymnasiesärskola  

Uppdragsutbildning 
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INTERVJUGUIDE 
 
Vi vill i vårt arbete undersöka hur kommunen ser på styrning och effektivitet. 
 
 

1) Vilken styrform används inom ert ansvarsområde och varför används just 
denna? (Direkt- mål-, självstyrning?) 

 
2) Vilka styrmedel anv änds inom ansvarsområdet (vad görs för att 

organisationen ska uppnå uppsatta mål)?  
 

3) Vad är det som avgör valet av styrmedel? 
 
4) Vilken roll har budgeten (för styrning, kontroll, samordning, uppföljning 

mm)? 
 

5) Hur definierar ni effektivitet (Inre/yttre)? 
 

6) Hur sker uppföljning av de implementerade styrmedlen?  
 




