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Abstrakt 
Bakgrund och Problem 

Det finns flera skäl till att budget används inom kommuner. Dels är den lagstadgad 

sedan 1862 men budgeten uppfyller även syften som planering, målsättning och 

styrning. Många offentliga organisationer sätter upp strama budgetar eftersom de 

kämpar med att minska utgifter. Hårda budgetkrav kan orsaka att kostnadsmål 

överskrids och får högre kostnader än förväntat. Kontinuerlig kontroll och uppföljningar 

är viktigt för att anpassa sig efter både omvärldsförändringar och de resurser som finns 

att tillgå. Trots alla regler och lagar som styr den kommunala ekonomin förekommer 

underskott. Ekonomiska problem i kommuner kan bero på bristande ansvarsutkrävande, 

brister i styrningen men även brister i uppföljning och med själva budgetprocessen. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kommuner i Kalmar län arbetar med 

budgetuppföljning och vilka åtgärder som görs vid eventuella budgetavvikelser.  

Metod 

För att uppfylla studiens syfte har vi använt en induktiv ansats eftersom empirin är 

utgångspunkten i detta arbete. Empirin består av svar från semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer med fem ekonomichefer i utvalda kommuner. Denna empiri har sedan 

jämförts med studiens referensram för att kunna besvara syftet och forskningsfrågorna. 

Slutsats 

I vår studie framkom att uppföljning av budget gjordes regelbundet av alla kommuner. 

De skillnader vi fann var relaterade till budgetavvikelser. Hanteringen av avvikelser 

berodde på rutiner och kontroll i budgetprocessen. 
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Budgetprocess, budgetuppföljning, kommunal ekonomi 
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1 Inledning 

udgetar som inte håller är ett problem som kan förekomma i kommuner. Trots 

regler och mycket arbete med budgetar förekommer ändå budgetunderskott.  I 

detta avsnitt följer en kort introduktion till kommunal budgetering och 

problem som kan uppstå med denna. Därefter beskriver vi kort vilket problem vi valt att 

undersöka närmare samt forskningsfrågor och syfte.  

 

1.1 Budgetering och uppföljning i kommuner 

Budget är något alla kommuner arbetar med eftersom den är lagstadgad sedan 1862. 

Dessutom uppfyller den ett flertal funktioner som planering, styrning och målsättningar 

(Brorström, et al., 2014). Budgeten ska också visa vad medborgarna får, i form av 

exempelvis tjänster och till vilken effektivitet och kvalitet det är på detta (White, 2015). 

Den kommunala ekonomin är reglerad genom olika lagar. Kommunallagen reglerar att 

verksamheten ska ha en god ekonomisk hushållning. Dessutom infördes Balanskrav 

1998 vilket innebär att budgeten ska vara utformad så att intäkterna överskrider 

kostnaderna (SFS 1991:900). 

 

Eftersom det inte är möjligt att förutse alla händelser som kan påverka budgeten är det 

viktigt med kontinuerlig kontroll (Nilsson & Olve, 2013). Det finns yttre faktorer som 

kan ha stor påverkan på ekonomin som kommuner inte direkt kan påverka, till exempel 

befolkningsökning.  Däremot så ingår detta i kommunens uppdrag vilket gör att detta 

måste kunna hanteras (Svenska Kommunförbundet, 2004). Om uppföljning görs kan en 

omprioritering eventuellt göras eller åtgärder sättas in för att budgeten ska hålla.  

Avvikelser från budget är en av de främsta orsakerna till budgetuppföljning. Ett annat 

syfte kan vara att få ett underlag till belöningar och bedömningar av prestation (Nilsson 

& Olve, 2013). 

 

Offentliga organisationers arbete med budget är viktigt eftersom budgetarbete i dessa 

organisationer är så avgörande för verksamheten (Johansson & Siverbo, 2014). 

Budgetar används för att se vilket värde som skapas samt för att se hur skattebetalarnas 

pengar förvaltas (Kullvén, 2015), vilket gör den kommunala budgeten till ett angeläget 

forskningsområde.  

 

B 
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1.2 Ekonomisk obalans och betydelsen av uppföljning 

Att den kommunala budgeten överskrids är ingen ovanlighet även om det på senare år 

skett förbättringar. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har kommunsektorn ett totalt 

överskott från 2016 där 98% av kommunerna visar på ett positivt resultat. Bakom detta 

resultat ligger dock fastighetsförsäljningar samt statsbidrag (Statistiska centralbyrån, 

2017). Budgetunderskott förekommer dock fortfarande och som ett exempel överskred 

så sent som 2016 bildningsnämnden sin budget i Oskarshamns kommun med 14,5 

miljoner kronor  (Östra Småland, 2017). Detta trots att prognosen i december var att 

nämnden skulle gå med ett överskott på 4,8 miljoner kronor (Östra Småland, 2017). 

Mörbylånga har för 2017 ett stort budgetunderskott och behöver spara 17–18 miljoner. 

Bakgrunden till detta är bristande ekonomisk styrning på ekonomiavdelningen 2016. De 

ökade pensionskostnaderna, höjda arbetsavgifter för ungdomar samt ökade kostnader 

för avskrivningar var inte under kontroll hos ekonomiavdelningen (Barometern, 2017).  

 

Det är ett problem att prognos och utfall skiljer sig så markant. Själva arbetet med 

budget bygger på att kunna följa upp och justera kostnader under periodens gång. Finns 

det ingen uppföljning blir utfallet näst intill slumpartat. Budgetarbetet blir då endast en 

tids- och kostnadskrävande process som egentligen inte tillför något till organisationen. 

Att inte vara medveten om budgetavvikelser eller agera utifrån dessa är problematiskt. 

 

Underskott kan även uppstå genom ett politiskt spel. Genom olika handlingar kan 

politiker kan skapa konjunkturcykler med fördelaktigt ekonomiskt läge inför allmänna 

val. Löften om stora offentliga utgifter kan leda till att stora budgetunderskott växer 

ännu mer eftersom väljarna inte vill finansiera detta genom skatter. (Hultkrantz & 

Söderström Tson, 2014) 

 

Många offentliga organisationer kämpar med att minska sina utgifter vilket leder till att 

de budgetar som sätts upp är väldigt strama. Detta leder till att även budgetar som är i 

balans innan året påbörjas får högre kostnader än förväntat och kostnadsmål överskrids. 

Detta orsakas av både för hårda budgetkrav och undermålig uppföljning av budget 

(Johansson & Siverbo, 2014). Framtiden är osäker och detta kan glömmas bort om 

budgeten som fastställts är positiv. Budgeten kan då ingjuta en falsk säkerhet och för 

mycket av rutin vilket gör att varningssignaler inte uppfattas (Kullvén, 2015). Det är 

viktigt att kunna anpassa sina kostnader efter de resurser som kommunen har att tillgå. 
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Ekonomisk obalans kan uppstå när ambitionerna inte anpassats efter de resurser som 

finns.  De ekonomiska mål som finns ska vara tydliga och väl förankrade. Det ska också 

finnas tydliga spelregler runt budgeten och uppföljningsarbetet. Budgeten ska hållas 

men ändå ha fasta budgetramar om det krävs omprioriteringar (Svenska 

Kommunförbundet, 2004). 

 

Förmågan att kontrollera budgetavvikelser är viktigt. Johannson och Siverbo påpekar att 

det är lite forskning som gjorts vad gäller budgetprocessen i offentlig sektor trots att 

denna problematik finns (Johansson & Siverbo, 2014). Tidigare studier i form av en 

slutrapport av Kommundelegationen (Fi 1999:09) visade att de kommuner som har 

ekonomiska problem också har brister i den egna styrningen. Detta kan vara brister med 

budgetering, uppföljning, ansvarsutkrävande men också i ledarskap och 

planeringsprocesser (Arena för tillväxt, 2001). I studien av Johansson & Siverbo nämns 

att underskott förmodligen beror på otillräcklig budgetkontroll i kombination med för 

tuffa budgetmål. Vidare så anser de att det är problematiskt ur ett samhällsperspektiv att 

det inte möjligt att kontrollera budgetavvikelser (Johansson & Siverbo, 2014). Här lyfts 

problematiken med bristande budgetarbete i form av ledning, uppföljning och höga 

krav.  

 

Kommunerna finansieras till stor del av egna skatter och styrs av politiker. Fördelar 

med självstyret är att förvaltning och beslut kommer närmare kommuninvånarna. En 

nackdel kan istället vara att små kommuner saknar specialistkompetens vilket gör att 

utvecklingsarbetet kan vara svårt att driva framåt. (Hultkrantz & Söderström Tson, 

2014) 

 

Kommunerna är, som nämnt, styrt av olika regler och lagar för att förhindra underskott. 

Ändå sker detta vilket väcker vår nyfikenhet. Eftersom budget är en stor del i den 

kommunala ekonomin är det viktigt att budgetarbetet följer sitt syfte att underlätta den 

ekonomiska styrningen i kommunen. Kommuninvånarna står för skatteintäkter och 

politiker ska se till att förvalta dessa på mest lämpliga sätt. 

Det finns en problematik inom den kommunala ekonomin där det saknas tillräcklig 

kontroll över budgetutfallet. De problem som framkommit är otillräcklig eller felaktig 

uppföljning i kombination med för stramt uppsatta mål. De mål som sätts upp kan ha 

direkt relation till den bristfälliga uppföljningen eftersom uppföljning oftast ger 
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underlag för kommande prognoser. Förhoppningsvis ska denna studie kunna tillföra mer 

kunskap om budgetuppföljning i den offentliga sektorn. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Problemdiskussionen har lett oss fram till två forskningsfrågor: 

 

❖ Hur arbetar kommuner i Kalmar län med uppföljning av budget? 

❖ Vilka åtgärder görs vid budgetavvikelser? 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka hur kommuner i Kalmar län arbetar med budgetuppföljning. Vi 

vill genom dessa fall tillföra mer kunskap gällande budgetuppföljning inom den 

kommunala ekonomin. 
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2 Metod 
 

ed kunskap om olika metoder och dess för- och nackdelar samt 

begränsningar gör att rätt metod väljs till den typ av studie som ska 

utföras. I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den metod vi använt 

oss av samt för- och nackdelar vi tagit i beaktande.  Vi går sedan igenom vårt urval och 

källor vi arbetat med. Kapitlet avslutas med en diskussion om våra metodiska val samt 

kritik till dessa.  

 

2.1 Förkunskap 

Budgetarbete i företag är något som vi kommit i kontakt med främst i vår 

ekonomiutbildning. Vi har läst om olika sorters budget samt även alternativ till det 

traditionella budgetarbetet. Kommunal budgetering anser vi skiljer sig från arbetet med 

budget inom företag, eftersom målen ser olika ut. Den kommunala budgeteringen är 

lagstadgad och har inte samma vinstkrav som många företag har. Pengarna ska fördelas 

till kommunens verksamheter och göra invånarna nöjda. Detta tycker vi är intressant 

och blev därför nyfikna att undersöka hur kommuner arbetar med budget och 

budgetuppföljning.  

 

2.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesign styr och vägleder hur en viss metod ska användas och utgör en ram 

för den data som samlas in och analyseras. Metoden är den teknik som används för 

datainsamlingen.  Forskningsfrågorna styr vilken design som ska användas i studien. De 

olika typer av undersökningsdesign som finns är experimentell-, tvärsnitt-, 

longitudinell-, fallstudie- och komparativ design (Bryman & Bell, 2013). I denna studie 

har vi undersökt hur utvalda kommuner i Kalmar län arbetar med uppföljning av budget 

och vad som sker då avvikelser från budget uppkommer. Tvärsnittsstudie är den typ av 

design som passar denna studies forskningsfrågor och som vi kommer använda oss av.  

 

En tvärsnittsstudie är en studie där studiedeltagarna observeras under en bestämd tid 

och utifrån detta fastställs ett resultat (Pandis, 2015). Bryman & Bell nämner att en 

tvärsnittsstudie är användbar då forskaren vill upptäcka sambandsmönster men även 

variation mellan olika fall. Det är vanligt i kvalitativa forskningsstrategier att använda 

sig av tvärsnittdesign då forskaren väljer att genomföra semistrukturerade intervjuer 

M 
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(Bryman & Bell, 2013). I denna studie har vi valt att arbeta med tvärsnittsdesign för att 

kunna se vad som överensstämmer mellan de olika kommunernas sätt att arbete med 

budget, men även för att upptäcka olikheter i deras arbetssätt. Detta för att uppfylla 

studiens syfte att ta reda på hur de olika kommunerna arbetar med budgetuppföljning. 

 

Vi har valt att arbeta med semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att i de olika 

intervjuerna tas samma ämnen upp men att respondenten ges stor frihet i sina svar. 

Enligt Yin K (2013) har intervjuer som används inom kvalitativ forskning inga 

frågeformulär med bestämda frågor utan forskaren använder en tankeram. Intervjun ses 

istället som ett samtal och frågorna är öppna till skillnad mot en strukturerad intervju 

(Yin K, 2013). Där har den som håller i intervjun en mer passiv roll och en strukturerad 

intervju kan jämföras med enkäter innehållande standardiserade frågeställningar 

(Brinkmann, 2013). Genom de öppna frågorna i ett kvalitativt tillvägagångssätt ges 

respondenten möjlighet att ge ett mer ingående svar, vilket leder till bättre förståelse och 

insikt i problemet (Johnson, 2015). Även nya frågor kan uppkomma som är kopplade 

till ämnet (Bryman & Bell, 2013) eftersom den som intervjuar också är delaktig i 

processen (Brinkmann, 2013). 

 

För att kunna förstå verksamheten och de processer som sker gällande budgetarbete 

anser vi att vikten i intervjun bör ligga på respondentens berättelse. Därför har vi valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer och en kvalitativ analysmetod. Skulle vi 

använda oss av mer strukturerade frågor är risken att viktiga synpunkter försvinner för 

att vi under intervjun inte tagit upp en specifik fråga. 

 

Intervjuer med öppna frågor ska som mest innehålla 20 frågor (Eriksson & Wiederheim-

Paul, 2014). Tidsram för intervjun och antal frågor kan dock variera beroende på 

tillfälle och person (Starrin & Svensson, 1994). Vi har valt att hålla oss till 16 frågor 

under intervjuerna plus två kontrollfrågor. Eftersom vi har en semi-strukturerad intervju 

finns möjligheter till följdfrågor och någon exakt tidsram är inte satt. Däremot har vi 

informerat respondenterna att tiden för intervjun var cirka 30 minuter. 

 

Intervjuer måste registreras på något sätt, genom anteckningar eller inspelning (Eriksson 

& Wiederheim-Paul, 2014). Inspelning av intervjuer kräver en del arbete eftersom 

bearbetning måste ske så fort som möjligt efter intervjun (Wallén, 1996). Risk kan 
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finnas att väsentliga delar glöms bort och därför har vi valt att spela in våra intervjuer. 

Vi har valt att i största utsträckning sammanställa intervjuerna samma dag och senast 

två dagar efter intervjutillfället för att ha samtalet färskt i minnet. Vi har även valt att 

anteckna under intervjuerna. Kombinationen av anteckningar och inspelning görs för att 

inga väsentliga delar ska kunna falla bort i sammanställningen.  

 

Vid användande av inspelningsapparat måste tillstånd ges av dem som ska intervjuas. 

Dessutom måste datasäkerheten kunna garanteras. (Yin K, 2013) Samtliga deltagare i 

denna studie har gett sitt godkännande till inspelning av intervjuerna. Vi har även 

raderat inspelningarna så fort som transkribering skett. Detta har vi informerat 

deltagarna om innan intervjun (Bilaga 1). 

 

Intervjuer kan göras på olika sätt, till exempel via telefon eller “face- to-face”. Vid 

kvalitativa intervjuer är “face-to- face” det vanligaste sättet att utföra intervjun på 

(Brinkmann, 2013). Merparten av våra intervjuer genomfördes på respondentens 

arbetsplats. På grund av tidsbrist var en av intervjuerna i Linnéuniversitetets lokaler.  

 

Det kan vara en fördel om intervjun sker i en miljö där deltagarna känner sig trygg och 

behaglig i. Då kan det vara lättare för deltagarna att inte känna obehag eller 

begränsningar för att dela information (Turner, 2010). Likartade yttre förutsättningar 

kan dock betyda olika för olika personer. Villkoren ska vara så gynnsamma som möjligt 

för att få kunskap om det ämne som studeras (Starrin & Svensson, 1994). Av hänsyn till 

detta anser vi att platsen där intervjun genomfördes inte har anmärkningsvärd betydelse 

för studien. Platsen valdes då främst för att underlätta för respondenterna och för att inte 

störa allt för mycket i deras arbete.  

 

Det finns ett antal felkällor som måste tas i beaktande vid intervjuer. Det kan uppstå 

brister vid kontakt med intervjupersonen och intervjuteknik. Detta kan ha samband med 

validiteten, om de slutsatser som framkommer från en studie hänger samman eller ej 

(Bryman & Bell, 2013). För att hitta svagheter och missar som kan finnas i frågorna kan 

det vara fördelaktigt att göra ett pilottest innan som del i förberedelser. Detta test ska 

göras på någon med liknande bakgrund som deltagarna i studien. Detta är också ett sätt 

för forskarna att justera frågorna (Turner, 2010). Vi har använt oss av en testintervju för 

att minska risken för otydliga frågor eller andra brister. Vår första respondent, 
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ekonomichefen i Kalmar, var även testperson. Inga korrigeringar behövde göras inför 

resterande intervjuer eftersom frågorna inte skapade några frågetecken hos 

respondenten. 

 

2.3 Analysmetod 

Eftersom vi i denna studie har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer 

analyseras dessa genom en kvalitativ analys. En kvalitativ analys används för att 

upptäcka strukturer, processer och eller variationer (Starrin & Svensson, 1994). Genom 

våra forskningsfrågor önskar vi får en djupare insikt i kommuners arbete med 

budgetuppföljning, hur processen går till och möjliga problem. Enligt Hyde (2000) tar 

en kvalitativ studie ofta form av en fallstudie där ofta frågor i form av ”hur” och 

”varför” används.  I den kvalitativa studien identifieras olika relationer mellan begrepp. 

Här söks detaljer och ger forskaren möjlighet att fördjupa sig i olika frågor (Hyde, 

2000). 

 

För att en kvalitativ studie ska uppnå trovärdighet samt vara tillförlitlig måste 

forskningsmetoderna dokumenteras och beskrivas. Arbetet ska också bedrivas 

metodiskt vilket innebär att en oförklarad snedvridning ska undvikas samt minimera 

slarvigt arbete. Slutligen ska också forskningen bygga på en redovisad mängd belägg. 

Slutsatser ska grundas på data som har både samlats in och analyserats på ett sätt som är 

ärligt och öppet (Yin K, 2013). Vid kvalitativa analyser måste forskaren använda sig av 

egna strategier och analysverktyg och detta skiljer sig mot en kvantitativ där det oftast 

finns färdiga modeller. Den vetenskapliga modellen som används i studien har stor 

påverkan på resultatet och därför är det viktigt med en redogörelse över den process 

som använts. Metoden är ett hjälpmedel för att hitta lösningen på problemet (Ahrne & 

Peter, 2015). Vi har valt att följa en sexstegsprocess i vår undersökning och i analysen 

av vårt insamlade material. Här har vi tagit inspiration från sexstegsprocessen i Bryman 

& Bells Företagsekonomiska forskningsmetoder eftersom det är ett arbetssätt som är lätt 

att förstå. Genom att beskriva processen tydligt får läsaren en klar bild av hur vi har gått 

tillväga. Att vara transparenta med vårt arbetssätt anser vi stärker trovärdigheten i 

studien och gör det lättare för andra att förstå hur vi kommit fram till studiens slutsatser. 
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Steg 1. Val av forskningsfrågor; 

Utifrån vetenskapliga artiklar samt de infallsvinklar som finns i aktuella tidskrifter 

komma fram till ett forskningsområde med specifika frågor vi vill utreda. 

Steg 2. Utse personer och kommuner som ska tillhöra undersökningen; 

Välja ut kommuner som vi anser är bäst lämpade för undersökningen. 

Steg 3. Göra intervjuer och sammanställa dessa; 

Steg 4. Tolka intervjuerna som gjort genom att analysera sammanställningarna; 

För att få en god översikt över samtliga intervjuer har vi sammanställt alla 

intervjufrågor och svar i ett kalkylark. Utifrån detta har vi sedan kategoriserat svar 

genom färgkoordinering av olika cellerna för att kunna se mönster och samband. 

Studiens storlek är begränsad vilket har underlättat för sammanställningen av materialet 

och möjligheten att se likheter och olikheter mellan de olika kommunerna. 

Steg 5. Teoretiskt arbete; 

Utifrån vår problemformulering sökte vi artiklar gällande budgetens uppbyggnad, 

budgetprocessen, budgetuppföljning samt vanliga problem vad gäller budgetering. 

Steg 6. Sammanställa resultat och dra slutsatser från hela rapporten 

 

2.4 Forskningsansatser 

En induktiv ansats innebär att studien syftar till att skapa generaliseringar utifrån 

observationer av enskilda fall. Den kvalitativa metoden använder sig generellt av en 

induktiv ansats medan en kvantitativ metod använder sig främst av en deduktiv. (Hyde, 

2000) Vi kommer därav arbeta utifrån en induktiv ansats där vi genom intervjuer och 

sammanställning av empiriska data senare kan dra slutsatser och se samband. Enligt 

Eriksson & Wiederheim-Paul (2014) är angreppssättet induktivt när empirin är 

utgångspunkt i forskningen (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2014), vilket stärker vårt val 

av forskningsansats. 

 

2.5 Urval 

Vid urval finns ett antal strategier som kan användas. Vid val av miljöer som är så lika 

varandra som möjligt kan resultatet bli säkrare. Om valet istället blir där miljöer skiljer 

sig åt är målet att se om olikheterna ger resultat som skiljer sig åt (Ahrne & Peter, 

2015). Antal intervjuobjekt beror enligt Brinkmann på studiens upplägg. Om urvalet är 

noga genomtänkt kan endast ett fåtal räcka för att komma fram till frågeställningarna i 

studien (Brinkmann, 2013).  
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Eftersom vi har begränsat med tid och resurser i denna studie så har vi valt att inrikta 

vår undersökning på närliggande kommuner. Gemensamt för kommunerna som ingår i 

denna studie är att alla finns i Kalmar län. Vi har medvetet valt kommuner med 

varierande invånarantal och olika politiskt styre för att undvika att någon av dessa 

faktorer påverkade studiens resultat. Närmare presentation av kommunerna sker i 

empirin.  

 

Vi använder oss av bekvämlighetsurval i denna studie. Inom ekonomi är det vanligt att 

använda sig av bekvämlighetsurval vilket innebär att studien använder sig av personer 

som finns tillgängliga för intervjuer just där och då. Däremot finns det begränsningar i 

denna typ av urval vad gäller generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2013). Risk med att 

använda ett bekvämlighetsurval är att urvalet inte är de mest informativa och detta kan 

leda till ofullständighet. Snedvridning är en annan risk som detta urval kan leda till (Yin 

K, 2013), vilket är något vi är medvetna om i vår analys av resultatet. 

 

Urvalet ska göras strategiskt för att få som många olika sidor av ämnet som möjligt. 

Detta gör att det slumpmässiga urvalet utesluts (Eneroth, 1984). Även då vårt urval kan 

vara till viss del bekvämlighetsurval så är de val av kommuner vi gjort medvetna. Som 

vi nämnt tidigare har kommunerna en viss variation av invånarantal och det politiska 

styret varierar till viss del också. 

2.6 Studiens undersökningsgrupp 

Sverige har 290 st. kommuner (Sveriges kommuner och landsting, 2017) och en 

undersökning av samtliga skulle bli alltför omfattande på grund av studiens begränsade 

tid. I denna studie kommer utvalda kommuner i Kalmar län delta.  

 

De kommuner som vi har valt att undersöka är Nybro, Borgholm, Mörbylånga, 

Mönsterås och Kalmar. Vi har intervjuat ekonomicheferna i samtliga kommuner. 

Mörbylånga har två ekonomichefer som delar på tjänsten men vi har intervjuat en av 

dessa då vi anser att svaren borde vara liknande. Ekonomichefen har en övergripande 

bild av verksamheten och olika arbetsprocesser. Detta ansåg vi vara lämpligt för 

studiens syfte och de frågeställningar som kommer behandlas under intervjuerna. Vi är 

medvetna om att en viss subjektiv bedömning kan ha förekommit i svaren. 
 



  
 

11 

2.7 Intervjufrågor 

Syftet med intervjuerna är att få svar på våra forskningsfrågor. Frågorna är främst 

utformade för att respondenterna ska kunna ge oss tillräckligt med material och 

information för att få en god förståelse för budgetprocessen samt budgetuppföljningen 

för de valda kommunerna. Det finns tidigare kvalitativa uppsatser gällande kommunal 

budgetering där intervjuer skett. Vi har hämtat inspiration främst från studien 

Budgetprocessen i kommunal förvaltning: En fallstudie inom Luleå kommun (Sandgren 

Mella, 2011). Denna studie har enligt oss god struktur och tydligt upplägg för 

intervjuerna och därför anser vi att det endast är fördelaktigt att influeras av dessa i vårt 

eget arbete.   

 

I intervjuguiden (Bilaga 2) finns ett antal frågor. Frågorna är indelade i olika avsnitt 

med ett specifikt syfte. För att tydliggöra detta har vi sammanställt respektive avsnitts 

syfte i tabell 1 nedan. 

 

Rubrik i intervjuguide Syfte 

Allmänt om budget Ge en bakgrund till hur budgetprocessen 

ser ut i kommunen 

Uppföljning Att fånga upp hur arbetet med uppföljning 

ser ut 

Under- och överskott i budget Hur kommunen arbetar med problem som 

kan uppstå med budget och budgetarbetet 

Utvecklingsarbete Om kommunen arbetar förebyggande och 

eller försöker utveckla budgetarbetet 

Övrigt Bjuder in till respondentens egna tillägg 

och som vi inte lyckats fånga upp under 

intervjun 

Tabell 1. Syften med de olika avsnitten i intervjuguiden (egen tabell) 
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2.8 Källor och källkritik 

De källor vi använt oss av är till största del vetenskapliga artiklar, vilka är peer 

reviewed, alltså granskade artiklar. Att de är granskade är ingen kvalitetsgaranti, men 

det stärker ändå trovärdigheten hos artiklarna i jämförelse med att välja artiklar som inte 

granskats. I metodkapitlet har vi använt oss av vetenskapliga artiklar men även av 

metodlitteratur för att få en tydlig grund till kapitlet. I teorikapitlet har vi till största del 

använt oss av vetenskapliga artiklar samt facklitteratur.  För att även få ett perspektiv på 

budgetering i svenska kommuner har vi använt rapporter av olika slag, främst från 

Svenska Kommunförbundet. Rapporterna används eftersom det inte finns allt för 

mycket forskning gällande kommunal budgetering och rapporterna är mer specifikt 

inriktade på den kommunala ekonomin. Vi har även använt oss av viss statistik från 

Statistiska centralbyrån, detta för att få fram upplysningar gällande kommuners 

ekonomiska arbete samt exempelvis invånarantal. 

 

Att använda sig av rapporter som underlag kan ifrågasättas då skribenterna till rapporten 

måste vara neutrala i sin analys för att rapporten ska vara tillförlitlig. Vi har använt oss 

av rapporter vilka vi ser som tillförlitliga då rapporterna som använts syftar till att ge 

kunskap gällande kommunal budgetering.   

 

Ingen källas trovärdighet kan helt garanteras, men Statistiska centralbyrån anser vi vara 

en tillförlitlig källa då deras uppdrag är att producera statistik för bland annat forskning, 

men även för beslutsfattare. Denna statistik är kvalitetscertifierat (Statistiska 

centralbyrån, 2017). Facklitteratur är också en källa vi använt oss av för att komplettera 

vetenskapliga artiklar och rapporter. Källor skrivna av ett flertal olika personer gör att 

problem ses från olika håll vilket är viktigt för att få djupare kunskap om den 

kommunala ekonomin. 
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2.9 Kritik mot metodiska val 

Inspelningar av intervjuer kan hämma respondenten (Bryman & Bell, 2013). För att 

minimera detta har vi förberett respondenterna på att en inspelning ska ske och de har, 

som vi nämnt tidigare, även fått ge sitt medgivande.  

 

Intervjuer på en arbetsplats kan medföra både för- och nackdelar. Det kan vara lättare 

att få en intervju med personer under arbetstid men det kan dock medföra att 

respondenten inte får den lugn och ro som kan krävas vid intervjuer (Bryman & Bell, 

2013). Inför mötet med respondenterna har vi informerat hur lång tid intervjun kommer 

att ta för att de ska kunna avsätta rätt mängd tid utan att känna sig stressade. Eftersom 

arbetstid är värdefull tid har vi i våra intervjuer försökt vara tidseffektiva för att inte ta 

upp tid i onödan. Vi har inte upplevt att någon respondent varit stressad och vi vet 

genom erfarenhet att ett avbrott från arbetet kan vara uppskattat under en lång 

arbetsdag. 

 

När empiriskt material från en kvalitativ studie ska bearbetas kan det uppstå problem. 

All empiri skapar ett kaos och för att lösa detta måste sortering ske. Här måste en 

medvetenhet finnas att de övergripande teoretiska perspektiven samt forskarnas 

favoritbegrepp kan styra sorteringen. Allt material som samlats in kan inte visas upp 

men syftet med sortering och reducering är att återge materialet på ett rättvisande sätt 

(Ahrne & Peter, 2015). Analys av studiens insamlade material ska göras systematiskt så 

att material och sekvenser inte väljs ut efter det som bäst stämmer med exempelvis 

förväntningar (Starrin & Svensson, 1994). Under intervjuerna har vi både antecknat och 

spelat in, för att inget väsentligt ska falla bort från undersökningen. Sammanställningen 

har vi sedan gjort i ett gemensamt kalkylark för att försäkra oss om att de slutsatser som 

dragits från undersökningen inte har varit en persons enskilda uppfattning utan att vi 

båda sett sambanden och olikheterna. Genom att vi båda varit med under intervjuerna 

och att vi tillsammans sammanställde det inspelade materialet minskade vi risken för 

egna missuppfattningar eller subjektiva bedömningar.  

 

All data kommer inte redovisas även fast strävan är att vara så transparent som möjligt. 

En anledning till detta är att utrymmet är begränsat (Yin K, 2013). Viss data ligger 

utanför studiens område och har därför inte tagits med i sammanställningen eftersom 

det inte tillfört något till studiens resultat. Detta kan exempelvis vara intervjusvar som 
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vidgats ut så pass mycket att det inte har någon relation till kärnan i arbetet vilket i detta 

fall är den kommunala budgeteringen.  

 

2.10 Etiska aspekter 

 

Vad gäller de etiska aspekterna har vi i vår studie valt att rikta in oss på själva 

processen. Vi har undersökt hur varje kommun arbetar i dagsläget och vad som kan 

förbättras utifrån detta, för att inte peka ut specifika personer. Innan intervjutillfället har 

respondenterna fått information om intervjun samt praktiska detaljer, se bilaga 1. De har 

även fått bilaga 2 för att vara förberedda inför intervjun.  

 

Allt deltagande har varit frivilligt och vi har varit tydliga med studiens syfte inför våra 

intervjuer. Samtliga respondenter i denna studie har gett sitt medgivande till att 

publicera namn i studien. De har blivit väl informerade om syftet med studien och har 

även godkänt att vi spelat in intervjun. Det inspelade materialet har efter transkribering 

och färdig studie raderats, vilket vi upplyser om i bilaga 1. Den sista frågan i våra 

intervjuer, om vi får ta kontakt med respondent vid oklarheter, har vi medvetet använt 

för att ha möjlighet till komplettering om behov funnits.   

 

2.11 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att se hur noggranna och 

tillförlitliga mätningarna i en studie är (Bryman & Bell, 2013).  

 

Reliabilitet kan delas upp i extern- och intern. Extern reliabilitet innebär i vilken 

utsträckning en undersökning kan upprepas. Intern reliabilitet innebär istället hur 

forskarna kommer överens till hur tolkningen av respondenterna ska ske (Bryman & 

Bell, 2013). Den interna reliabiliteten i studien bör vara god då vi spelade in 

intervjuerna samt att vi båda varit med under intervjuerna. Den externa reliabiliteten kan 

dock uppfattas som låg då sociala miljöer enligt Bryman & Bell är svåra att återupprepa. 

Detta stärks dock av att vi i möjligaste mån intervjuat respondenterna på deras 

arbetsplats, en miljö som är möjlig att upprepa i andra studier.   

 

Validiteten i en studie beskriver sannolikheten för studiens resultat. Validitet kan också 

delas in i intern och extern. Den interna validiteten går ut på att det som observeras 
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stämmer överens med den teori de kopplas till. Den interna validiteten anser vi vara god 

och mycket vi uppmärksammat i våra intervjuer går att koppla till teori gällande 

budgetering och ekonomistyrning. Den externa validiteten innebär att det från studiens 

resultat går att dra allmänna slutsatser till andra situationer (Bryman & Bell, 2013). Den 

externa kan då anses vara lägre eftersom vårt urval är begränsat.    
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3 Referensram 

en referensram vi använt oss av i studien utgår från vetenskapliga artiklar 

och facklitteratur. Den speglar vad vi utgått ifrån i våra intervjufrågor för 

att fånga upp studiens syfte och få svar på frågeställningen. Vi kommer i 

detta avsnitt gå igenom hur budgeten kan utformas i kommuner, uppföljning, avvikelser 

som kan uppstå och målstyrning. 

 

3.1 Kommunal budgetering och dess syfte 

Kommuner måste upprätta en budget enligt lag. I nedanstående ruta finns ett antal 

viktiga punkter vad gäller den kommunala budgeteringen. Detta är ett utdrag från 

Kommunallagen kap 8. I bilaga 3 finns även ett större utdrag från Kommunallagen. 

1 § Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och 

i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen 

eller landstinget. 

Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 3 d 

§, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. Lag (2012:800). 

4 § Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 

(budgetår). 

 

Budgetarbete har flera syften och två viktiga funktioner är planering samt styrning av 

organisationen (Francesco Di & Alford, 2016). Budgeten används för att nå uppsatta 

mål (Kullvén, 2015) och för att detta ska uppnås krävs kontroll och bra information, 

vilket kräver ansträngning av de som gör budgeten (White, 2015). 

 

Ett annat syfte med budgetanvändning är planering. Budget kan användas för att i 

förväg göra bedömningar och anpassningar om framtida händelser. Vid budgeteringen 

kan problem uppmärksammas, exempelvis i form av betalningsproblem, och då kan 

åtgärder sättas in i rätt tid. När budgeten används som ett verktyg för att planera 

verksamheter blir vissa funktioner särskilt tydliga. Dessa funktioner är kontroll, 

D 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm
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samordning, resursfördelning, kunskapsutveckling och prognostisering. Tillsammans 

ger dessa funktioner ett stöd för beslutsfattande (Andersson & Greve, 2016). 

 

3.2 Budgetutformning 

3.2.1 Top-down och bottom-up  

Den vanligaste formen av budgetprocess i kommuner är “break-down”, även kallat top-

down budgetering. Det innebär att de viktigaste besluten angående budgeten fattas i 

början, till exempel när olika direktiv och ramar bestäms (Brorström, et al., 2014). De 

lägre nivåerna i organisationen utgår sedan från dessa ramar när de lägger sin mer 

detaljerade budget (Anthony, et al., 2014). Kommunstyrelsen eller arbetsutskott 

fastställer kommande års budgetanvisningar i början på året. Syftet med detta är att 

skapa samordning och jämförbarhet i budgeten genom att redovisa olika prognoser, 

riktlinjer och de förhållanden som finns. Om rambudgetering används så fastställs också 

tillgängliga resurser. Förvaltningen ska sedan upprätta budgetförslaget genom att 

prioritera och anpassa sig efter de givna ramarna. Före sommaren ska sedan nämnderna 

fatta beslut om budgetförslaget. Nästa steg i processen innebär att budgetförslaget ska 

sammanställas av ekonomiavdelningen. Detta sker vanligtvis under sommaren för att 

sedan under hösten påbörja budgetberedningen. I oktober/november fattar 

kommunstyrelsen beslut om budgeten. Det sista steget innebär att kommunfullmäktige 

beslutar om budgeten inför kommande år innan november är slut (Brorström, et al., 

2014).  

 

Eftersom det är politiker som styr kommunerna så är det top-down budgetering som 

används för att utforma den gällande budgeten. Det första steget i en top-down 

budgetering är de politiska prioriteringarna vilket gör att budgeten lättare formas av 

dessa än vid bottom-up budgetering. Med en top-down minskar också risken med att få 

in ineffektiv budget som är vanligare vid bottom-up budgetering (Kim & Park, 2006). 

Bottom-up planering börjar på den operationella nivån. Budgetinnehållet blir nästan mer 

som en önskelista vilket ledningen därefter ersätter med mer realistiska värden. En top-

down börjar uppifrån där mål sätts upp samt strategier för att nå dessa. Strategierna är 

början på planering och budgetering. Denna metod kräver mindre tid än bottom-up 

eftersom den inte kräver lika mycket förhandling (Richards, 2008). I en demokrati där 

politikerna styr sker utformningen på budgeten genom ett top-down process. På så vis 

styr politikerna vilka områden som ska prioriteras i budgeten och vilka områden som 
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anses mindre viktiga, genom denna utformning följer budgeten den politiska 

inriktningen från de som styr.  

 

Kramer och Hartmann nämner att om budgeteringen domineras av top-down ökar 

ledningens uppfattning av företagets ekonomiska utbyte. Detta resulterar i ett lägre 

budgetunderskott (Kramer & Frank, 2014). Att hålla sin budget ger intryck av en god 

ekonomisk hushållning, vilket ger ett förtroendeingivande intryck och förtroende är 

viktigt för politiker. Genom top-down budget kan då politikerna styra kommunens 

ekonomi och undvika budgetunderskott. 

 

Det finns även argument för bottom-up styrning. Där budgeteringen domineras av en 

bottom-up styrning får ledningen ett bättre socialt utbyte i företaget vilket resulterar i en 

bättre anpassning av budgeten. Företag bör ta hänsyn till hur budgetarbetet 

implementeras och utvecklas i företaget och använda respektive styrnings fördelar 

(Kramer & Frank, 2014). För att väga upp för en eventuell sämre anpassad budget 

genom top-down styrning är det viktigt att kommunerna arbetar med kontinuerlig 

uppföljning. Eftersom bottom-up inte är ett alternativ för kommunal budgetering gäller 

det att stärka upp de svagheter som finns med en sådan uppbyggnad av budgeten. 

 

3.2.2 Resursorienterad- och behovsorienterad budget 

I kommuner har budgeten rollen som resursfördelare eftersom kommuner till stor del 

saknar en marknad som kan styra detta.  Den vanligaste modellen historiskt har varit ett 

behovsorienterat synsätt.  Då kartläggs behoven och därefter fördelas resurserna efter 

prioritering av de olika behoven (Brorström, et al., 2014). I figur 1 nedan visas hur en 

behovsorienterad budget utformas.  

 

Vid ett resursorienterat synsätt beräknas först den resursvolym som är tillgänglig och 

sedan fastställs de behov som finns inom given ram. Rambudgetering är ett exempel på 

en resursorienterad modell (Brorström, et al., 2014). Denna typ av budgetering 

illustreras i figur 2 nedan. 

 

Rambudgetering används ofta när det finansiella läget i kommuner har varit ansträngt. 

Syftet med denna typ av budgetering är att både förbättra och förenkla en finansiell 

styrning. Först skaffas en total resursram för kommande år genom att de finansiella 
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förutsättningarna kartläggs och det bestäms bland annat skattesats och upplåning. 

Därefter får nämnderna sina finansiella ramar utifrån den totala resursramen och 

förväntas anpassa sig efter denna. Rambudgetering gör att behovet inte hamnar i fokus 

utan ekonomin. Nackdelar med rambudgetering är att den uppfattas som stel och det är 

svårt att göra förändringar och förnya den kommunala verksamheten. Budgeten ändras 

inte nämnvärt från år till år. (Brorström, et al., 2014) 

 

 

 

Fig 1. Behovsbudgetering, inspiration från Brorström, et al (2014) 

 

 

Fig. 2. Resursorienterad budgetering, inspiration från Brorström, et al (2014) 

 

Strukturen på budgeten kan ha påverkan på fler sätt i en verksamhet. En väl 

inarbetad budgetprocess kan bland annat hjälpa till att underlätta den strategiska 

prioriteringen samt att användandet av budgetresurser blir effektivt (Kasdin, 2017). 

Därför är det viktigt att budgetprocessen gör så att de politiska prioriteringarna får rätt 

effekt. Då budgetprocessen inte uppfyller sin funktion påverkar detta hela styrningen i 

kommunen. Om de beslut som fattas inte ger önskad effekt kan politikerna få mindre 

makt eftersom deras inflytande inte längre påverkar utfallet.  

 

Budget är något som på senare år kritiserats och ifrågasatts, men väldigt få företag har 

helt övergett budgetarbetet, istället så har det utvecklats. Icke-finansiella mål sätts upp 

som komplement eller så utvecklas själva budgetprocessen för att passa bättre med 

verksamheten. (Ekholm, 2001).  
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3.3 Målstyrning 

Att arbeta mot mål är något som är väsentligt inom många företag, men även inom den 

kommunala verksamheten. Den ekonomiska styrningen består av två delar, finansiell- 

och resultatstyrning. Budgetens utformning är i fokus i den finansiella delen och är 

oftast ett komplicerat förhandlingsspel mellan politiska organ. I denna del ingår också 

uppföljning och kontroll av hur medel används. Resultatstyrningen innehåller 

verksamhetens mål, både uppföljbara etappmål samt övergripande mål (Hultkrantz & 

Söderström Tson, 2014). I budgetprocessen anges olika mål. Dessa mål ska utvärderas 

kontinuerligt under året och höra ihop med de resultat som mäts. I bokslutsprocessen 

ska målen sedan följas upp (Wikstrand, 2015).  

 

Kommuner arbetar inte bara med ekonomiska mål utan även verksamhetsmål. 

Organisationer som är icke-vinstdrivande har verksamhetsmål som är överordnat 

ekonomin. Målen för dessa verksamheter är inte bara att den ska vara lönsam utan 

exempelvis ge en bra utbildning för barn i skola. Däremot så har de ekonomiska kraven 

på dessa organisationer ökat de senaste åren och den finansiella aspekten anses idag lika 

viktig som övriga mål (Stockenstrand, 2014). Vad gäller kommunal budgetering är inte 

bara det ekonomiska målen viktiga, utan budgeten ska stötta hela organisationen så att 

verksamhetens mål blir uppfyllda. 

 

Viktigt är att de mål som sätts upp är anpassade efter organisationens nuvarande 

situation. För att de mål som sätts upp ska ge effekt måste de både vara rimliga och 

realistiska att nå. Rätt nivå kan vara när målen är utmanande på ett för verksamheten 

stimulerande och positivt sätt. (Bredmar, 2015) 

 

Kommuner arbetar som sagt inte enbart med ekonomiska mål utan även med mål för 

hela verksamheten, dessa mål kan arbetas fram på flera vis. Några vanliga arbetssätt är 

att använda sig av SWOT-analys och balanserade styrkort. Balanserade styrkort 

används vid ekonomistyrning för att ta fram mål och göra prestationsmätningar. De 

balanserade styrkorten är ett sätt att komplettera de finansiella målen med mål som inte 

är av finansiell karaktär. Hela processen utgår från organisationens vision och utifrån 

den skapas kortsiktiga mål för verksamheten (Ax, et al., 2001). En SWOT-analys kan 

också användas i styrningsarbetet för en organisation. SWOT är förkortning för fyra 

områden, styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Dessa fyra områden ger 
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organisationen en sammanfattande bild av deras nuvarande situation och utifrån en 

SWOT-analys kan det även göras planer för framtiden (Nilsson & Olve, 2013)  

 

3.4 Budgetuppföljning 

För att kontrollera det ekonomiska utfallet är det viktigt med uppföljning. Genom 

budgetuppföljning framkommer avvikelser, vilket gör uppföljningen till en viktig del i 

budgetprocessen. Budgetavvikelse är skillnaden mellan utfall och budget. När dessa 

avvikelser analyseras kan informationen användas på olika sätt. Genom en analys blir 

det lättare att sätta in åtgärder för att förhindra att avvikelser sker igen. Det är lika 

viktigt att fånga positiva avvikelser som negativa. Av positiva avvikelser kan ett positivt 

lärande skapas och detta kan leda till att andra områden i organisationen också kan 

förbättras. Det är också viktigt att det finns någon som är ansvarig för budgetavvikelser. 

Då kan ansvarig lyfta upp problemet till diskussion, upprätta handlingsplan och 

förhoppningsvis åtgärda problemet (Kullvén, 2015). För att kunna arbeta med 

uppföljning så måste det finnas en plan. Olika mål och planer måste ha bestämts annars 

är det verkningslöst att arbeta med uppföljning (Bredmar, 2015). 

 

Eftersom den kommunala budgeten är top-down styrd är det viktigt med uppföljning. 

Stram budgetkontroll innebär att budgetresultatet diskuteras med berörda enheter och att 

det görs noggrann uppföljning vad gäller de olika budgetposterna. Dessutom ska det 

finnas en tydlig strävan att klara uppsatta mål och att budgetavvikelser accepteras i 

väldigt liten utsträckning (Van der Stede, 2001). Stram budgetkontroll har visat sig vara 

effektivt, speciellt i situationer då omgivningen runt organisationen är turbulent. Vid 

dessa situationer påverkas budgeten antingen genom att krympa eller genom att 

budgeten blir större, i just dessa situationer har en stram budgetkontroll god inverkan på 

utfallet. Eftersom världen förändras i allt snabbare takt kan det vara viktigt för 

kommunerna att ha täta uppföljningar för att kunna reagera på avvikelser i budgeten. 

Måluppfyllelse i förhållande till budgetkontroll är något offentliga organisationer 

behöver arbeta mer med. Det viktiga är vad som görs och att det i arbetet fokuseras på 

rätt saker. Stram budgetkontroll hjälper till med just detta (Johansson & Siverbo, 2014). 

Stram budgetkontroll har även visat sig vara effektiv utanför själva budgetarbetet. 

Stramare tillsyn gällande budget kan minska lokala politiska budgetspel. Hårdare 

budgetrestriktioner minskar möjligheten för politiker att skjuta kostnader framåt i tiden 

för att vinna politiska poäng (Baskaran, et al., 2016).  
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Uppföljning kan även bidra till att diskussioner om budget bygger på fakta och inte 

spekulationer. Diskussioner ökar även kunskap om budget och eventuella problem som 

uppstått. Med hjälp av detta kan budgetprocessen förbättras i framtiden (Kullvén, 2015). 

För att uppnå kontroll över budget så behövs god förståelse för de tekniker som används 

för att följa upp en budget. Det är även viktigt att det finansiella arbetet integreras i 

verksamhetens sätt att arbeta med mål samt att regelbunden uppföljning verkar positivt 

för att ha god kontroll över den budget som är lagd. En annan faktor som effektiviserar 

organisationen i förhållande till budgeten är goda förbindelser mellan ekonomienheter 

och ledare för verksamheten (Mohamed, et al., 2015). Budgetuppföljning kan medföra 

ett antal olika värden. Det kan vara att avvikelser kan analyseras, att det ska finnas en 

ansvarig för avvikelser, den skapar dialog och kommunikation i organisationen samt att 

det även kan användas som belöningssystem (Kullvén, 2015). 

 

3.5 Faktorer som kan påverka budgetprocessen och budgetutfallet 

Flera faktorer kan påverka budgetarbetet, här nedan nämner vi några av dessa faktorer. 

 

3.5.1 Buffert  

En buffert kan användas som säkerhetsmarginal för att undvika att överskrida den lagda 

budgeten.  

 

Förmågan att fördela resurser effektivt och mäta kommunens behov samt nå de mål som 

finns är centralt för ekonomistyrningen. Det är nödvändigt för trovärdigheten att 

resursfördelningen följs upp samt grunderna för fördelningarna blir tydliga. För att få en 

korrekt resursfördelning är det viktigt med ett långsiktigt tänk och då har verksamheten 

lättare att anpassas efter förändringar. Trots planering kommer dock oförutsedda 

händelser inträffa och utan buffert i budget kommer det då leda till besparingar med kort 

varsel. För att hantera detta så använder sig en del kommuner av buffertar, en del 

budgeterar för överskott och några använder sig av budget baserat på en försiktig 

intäktsprognos. Vid användning av buffert måste tydlighet finnas om dess funktion. Den 

ska inte användas vid problem med att hålla budgeten. Buffertar kan finnas både central 

och på nämndnivå. (Sveriges kommuner och landsting, 2007) 
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Resultatutjämningsreserven infördes 2013 vilket gör det möjligt för kommuner att spara 

delar av sitt överskott. Användning av dessa överskott är hårt reglerat men ökar ändå 

flexibiliteten för kommunerna (Wikstrand, 2015). I studien OECD Economic Surveys: 

Sweden nämns ett antal åtgärder som kan göras för att stärka de offentliga finanserna. 

En åtgärd kan vara att ha ett utgiftstak för att säkerställa att de marginaler som finns i 

budgeten sparas till framtida oförutsedda konjunktursvängningar och inte används till 

utgifter efter eget tycke (Norman, 2004). Resultatutjämningsreserver finns reglerat i 

Kommunallagen.  

Att ha en buffert i budgeten kan underlätta i arbetet med måluppfyllelse. Finns det en 

marginal i budgeten behöver inte lika mycket tid läggas på att hålla budgeten och då 

behöver inte icke-finansiella mål bortprioriteras (Davila & Wouters, 2005). 

3.5.2 Staten 

Kommunernas budget styrs till stor del av Kommunallagen kap 8. I Kommunallagen 

står att kommuner måste ha en budget och att kostnaderna ska understiga intäkterna. 

Den reglerar även vad budgeten ska innehålla, en ekonomisk plan för kommunen och 

hur verksamheten ska finansieras under året. Budgeten ska innehålla finansiella mål och 

även en treårsplan för kommunens ekonomi. Själva processen är också lagstadgad, 

budgeten måste fastställas senast i november. Uppkommer det nya utgifter under årets 

gång måste det också finnas finansiering för denna. (SFS 1991:900) 
 

Staten kan påverka den kommunala budgeten i andra hänseenden också, bidrag är ett 

sätt.  Kommunerna får bidrag från staten, det finns riktade som kan kommunen få då 

staten vill stötta en specifik sak eller ändamål. Dessa bidrag måste kommunen ansöka 

om för att få. Det finns också generella bidrag, som används för att utjämna skillnader 

mellan olika kommuner, det kan handla om att kommunerna har olika strukturella 

utgångspunkter eller att en kommun har mindre intäkter. (Statens kommuner och 

landsting, 2017)   

 

Staten styr också utformningen på kommunernas årsredovisning, enligt lag ska en 

årsredovisning bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys samt en sammanställd redovisning. Denna sammanställning omfattar 

även kommunal redovisning som bedrivs genom en annan juridisk person. Det är 

kommunstyrelsen som upprättar årsredovisningen. (Haglund, et al., 2014) 
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Höstpropositionen är något som också påverkar budgeten i kommunerna. Förslag om 

utformning av statens budget lämnas på våren och hösten till riksdagen. På hösten 

lämnas budgeten för kommande år till riksdagen (Regeringen, 2017). Denna innehåller 

bland annat ändringar i avgifter och skatter samt besked om bidrag till kommunerna 

(Riksdagen, 2017).  

 

3.5.3 Politiskt spel 

Det politiska läget kan också påverka budgeten. Politiker blir valda genom allmänhetens 

förtroende och detta är någon som måste behållas för få möjlighet att fortsätta styra. När 

en kommun befinner sig i ett ekonomiskt krisläge är det vanligt att visa handlingskraft 

och snabbt börja jobba med ett politiskt åtgärdsprogram. Kommunen vill se snabba 

resultat och inför många åtgärder samtidigt, som exempelvis resestopp, 

investeringsstopp, anställningsstopp och inköpsstopp. Ofta tenderar dessa åtgärder att 

komma igen efter en kort period eftersom kommunen inte får de effekter som förväntats 

(Svenska Kommunförbundet, 2004). Genom snabba lösningar så försvinner problemet 

tillfälligt vilket ger sken av handlingskraft och kontroll hos styrande politiker. Även det 

politiska kretsloppet har inverkan på hur kommunen styrs. I en studie av Benito, et al 

(2015) framkom att det fanns samband mellan valår och höjd skatt. Ökade inkomster 

ger möjlighet att spendera mer utan att överskrida budget. Studien visade även att 

budgetar överskreds och mer pengar spenderades för att vinna politiska poäng hos 

väljarna. Till skillnad från den privata sektorn där det till stor del handlar om att hålla 

sin budget så är kraven annorlunda i offentlig verksamhet. I offentlig verksamhet 

handlar det om att göra invånarna nöjda men samtidigt följa de krav som kommer från 

staten. Invånarnas åsikter väger tungt eftersom det är de som bestämmer vem som i 

slutändan kommer att få styra. En politiker har då mer att vinna på att manipulera 

budgeten. För att komma ifrån problemet med manipulerade budgetar och medvetna 

budgetavvikelser behöver lagar ändras efter de möjligheter som idag finns till att 

manipulera sin budget (Benito, et al., 2015). Stramare tillsyn gällande budget kan 

minska lokala politiska budgetspel. Hårdare budgetrestriktioner minskar möjligheten för 

politiker att skjuta kostnader framåt i tiden för att vinna politiska poäng (Baskaran, et 

al., 2016). 
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3.5.4 Chefers inverkan 

Inom kommuner finns en trend till ökad decentralisering. Detta för att organisationen 

ska kunna anpassa sig snabbare till förändrade förutsättningar (Brorström, et al., 2014). 

De mål som sätts upp för organisationen måste vara begripliga för de chefer som arbetar 

i organisationen. Annars vet inte dessa chefer hur de ska arbeta för att uppnå målen 

(Anthony, et al., 2014). Om chefer fokuserar på tillgången till resurser istället för vad 

som ska uppnås kan detta göra att budgeten kan bidra till målkonflikter (Nilsson & 

Olve, 2013). Finns det inga klart uppsatta mål försvåras processen att styra 

verksamheten i någon riktning överhuvudtaget. 

 

I en studie av Baerdemaeker och Bruggeman konstateras att chefer som tillåts vara med 

i den strategiska planeringen vad gäller organisationen visar på mindre tendenser till 

avsiktliga överskott i budgeten (De Baerdemaeker & Bruggeman, 2015). 
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4 Empiri 

öljande avsnitt innehåller presentation av de kommuner som deltar samt den 

data som samlats in för undersökningen. Datan är sammanställd efter 

respektive frågeställning och visar vad de enskilda respondenterna svarat. 

Någon tolkning är ej gjord i denna del av studien. 

 

4.1 Deltagande kommuner 

De kommuner vars budgetarbete vi har studerat är Nybro, Kalmar, Mörbylånga, 

Borgholm samt Mönsterås. Alla dessa kommuner är lokaliserade i Kalmar län. 

Storleksmässigt är Kalmar kommun störst med 66 000 invånare och Borgholm minst 

med 10 000 invånare, det politiska styret varierar också mellan de olika kommunerna. 

Kommunernas invånarantal samt det politiska styret är sammanställt i tabell 2 nedan. Vi 

har, som vi nämnt tidigare, intervjuat ekonomicheferna i samtliga kommuner. 

Ekonomichefernas namn presenteras också i tabellen. När vi framöver skriver 

exempelvis Mönsterås menar vi ekonomichefen i Mönsterås. Detta för att underlätta 

läsningen.  

 

Kommun Invånarantal 

(Statistiska 

centralbyrån, 2017)  

Politiskt styre (Statens 

kommuner och landsting, 

2017)  

Ekonomichef 

Kalmar 66 783 S, V, C Urban Sparre 

Nybro 20 235 Femklövern: 

C, M, KD, Liberalerna, 

SPI Välfärden 

Carina Åresved- 

Gustavsson 

Mörbylånga 14 863 M, C, FP, KD, MP Sara Malmgren 

Borgholm 10 868 S Linda Kjellin 

Mönsterås 13 401 C, M, FP, KD Victoria Schön 

Månsson 

Tabell 2. Översikt över deltagande kommuner. (Egen tabell) 

 

 

F 
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4.2 Sammanställning av data  

4.2.1 Allmänt om budget 

Fråga 1. Beskrivning av kommunernas budgetprocess 

Alla kommuner som deltagit i studien börjar året med en variant av mål eller budgetdag 

som är övergripande för hela verksamheten. Nuläget analyseras, händelser eller 

problematik från föregående år tas upp samt visionen för kommande år. Detta görs på 

lite olika sätt, men målet är att lägga grunden till blivande budget. Nybro kommun 

använde sig av en SWOT-analys detta året för att få en bild av deras nuvarande och 

framtida situation. 

Budgetramarna antas av kommunfullmäktige antingen i juni eller i november. Kalmar, 

Mörbylånga och Borgholms budget antas i november. För Mönsterås och Nybro sker 

detta i juni. Motiveringen till att ha budgetens ramar klara i juni är för att ge 

nämnderna/förvaltningarna mer tid att arbeta igenom deras budget på detaljnivå. Då 

budgeten är klar i november får nämnderna kortare tid för sitt budgetarbete eftersom det 

ska vara klart innan nästa år börjar. Dock påpekar flera respondenter att eftersom det är 

så många faktorer som påverkar budgeten så spelar det mindre roll när den antas. 

Justeringar kommer behöva göras oavsett.  

 

Både Kalmar kommun och Mörbylånga utgår från föregående år när de lägger sin 

budget.  

Utöver budgeten för det kommande året göra även prognoser framåt, oftast tre år fram i 

tiden, vilket är lagstadgat. Nybro lade en plan för både 5 och 10 år framöver. 

 

Fråga 2. Viktigaste syftet med budgetarbetet 

Nybro och Mönsterås anger här att budgeten är ett lagkrav. Vidare nämner Nybro att 

budgeten används för att få kontroll på verksamheten samt att budgeten används för att 

se vad som händer, som en planeringshorisont. Den är också ett sätt att styra 

verksamheten. Budget anger en ram för verksamheten.  

Mörbylånga nämner, liksom Nybro, att budgeten har som syfte att få kontroll. Detta 

gäller både bakåtriktad samt framåtriktad kontroll, men framförallt framåt. För att få en 

framåtriktad kontroll måste däremot ett avstamp göras i historien. Mörbylånga menar att 

de måste ha fokus framåt.  



  
 

28 

Mål var också ett av syftena som nämndes. Kalmars ekonomichef anser att syftet med 

budget är att fastställa mål och fördela resurser. För Borgholm är syftet styrning och 

prioriteringar, att ha ett gemensamt mål och en gemensam styrning.   

Mönsterås nämnde, förutom lagkravet, att budgeten används för att beskriva 

kommunens mål, vision och inriktning samt vad politikerna vill och få ut det. Budgeten 

är en beskrivning av hur målen ska uppnås och finansieras. Den är även till för att ge en 

övergripande bild av kommunen, en samsyn och förståelse för varandras behov i de 

olika förvaltningarna. Budgeten ska vara vägledande och styrande.  

Fråga 3. Typ av styrmodell som används i kommunerna 

Rambudgetering används som styrmodell i samtliga kommuner. 

Alla kommuner arbetar med mål, men i olika utsträckning. Kommunerna har 

övergripande mål utöver budgetmålen, men det varierar hur väl förankrade dessa är i 

budgeten. Kalmar kommun och Nybro bryter ner sina övergripande mål till mer 

specifika områden på förvaltnings/nämndsnivå. Borgholm och Mönsterås har mål för 

hela kommunen och dessa mål kopplas direkt till nämndernas arbete utan att brytas ner 

mer specifikt. Kalmar arbetar med målstyrning utifrån visioner. Fullmäktige fastställer 

mål och det finns 17 fullmäktigemål som sedan bryts ner till mindre mål. Därefter ser de 

hur olika nämnder bidrar till de olika målen. Varje nämnd arbetar med de olika målen 

och utreder hur de kan bidra till måluppfyllelse. 

Nybro arbetar med mål och resultatstyrning. De har fem övergripande fullmäktigemål 

som sedan bryts ner till nämnderna. 

Mörbylånga ska i år göra en rejäl översyn av målarbetet så de får en röd tråd från mål 

och hela vägen ner. Innan har de övergripande målen stått för sig och verksamheten har 

haft sina mål vilket de har fått kritik för. Nu ska det bli tydligt och väl förankrat i 

politiken.   

Borgholm har 12 kommunfullmäktigemål som sedan bryts ner på nämndsnivå, 

verksamhetsmål och nyckeltal. Ekonomichefen menar att många övergripande mål ger 

ännu mer mål att följa upp. Idag är målen övergripande och inte så tydliga, nästan vad 

som helst ryms inom ramarna för målen.  Ekonomichefen menar att det vore bättre med 

5–6 kommunfullmäktigemål, bättre mål, bättre koppling till målen och en tidigare 

budgetprocess. Nu blir det för mycket diskussion om områden som inte ska prioriteras, 
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detta för att målen och prioriteringarna är otydliga. Det måste finnas en tydlig riktning 

på vart kommunen vill. 

4.2.2 Uppföljning 

Fråga 4. Budgetuppföljning under året 

Uppföljning sker på liknande sätt i alla kommuner. Årsredovisning i alla kommuner 

sker i slutet av året.  

Kalmar har uppföljning varannan månad. Sedan sker en budgetuppföljning som följer 

upp målen både finansiellt och verksamhetsmässigt i april och augusti. 

Ekonomirapporter görs efter februari, juni samt oktober. Alla uppföljningar ger prognos 

för hela året. Nämnderna har en ekonomisk redogörelse och uppföljning varje månad. 

I Nybro görs månadsrapporter, dock inte riktigt varje månad.  Efter cirka åtta månader 

görs ett delårsbokslut där mål och nyckeltal gås igenom. Även i Nybro så följs 

nämnderna upp varje månad men det sker dock en diskussion om uppföljning till 

kommunstyrelsen ska minskas eller förekomma mer sällan. I Nybro anser 

ekonomichefen att det är viktigare med prognosen för året än utfallet för månaden, 

eftersom många verksamheter är ryckiga och utfallet på året är det viktigt att säga något 

om.  

Borgholm har månadsuppföljning, tertialbokslut i april samt delårsbokslut augusti. 

Dessa uppföljningar ser ut på samma sätt i Mörbylånga. Ekonomichefen i Mörbylånga 

menar att uppföljningarna är framåtriktade. Prognosen är det viktiga för att få en känsla 

av var de kommer landa i slutet.  

I Mönsterås följs hela kommunen upp tertialt i april och augusti samt bokslut vid årets 

slut. I bokslutet följs hela budgeten upp, mål, ekonomi och det läggs prognoser. 

Förvaltningarna och nämnder gör uppföljningar varje månad, eventuellt för undantag på 

sommaren.   

Fråga 5. Ansvaret för budgetuppföljningen  

I Nybro är varje nämnd ytterst ansvarig, samtidigt som det är ett samarbete mellan 

ekonom, förvaltningschef, utvecklingsstrateg och enhetschef. Även i Kalmar så är det 

nämnderna som har ansvar för sina uppföljningar. Kommunstyrelsen ansvarar för den 

övergripande rapporten för hela kommunens budget som går centralt till 

kommunfullmäktige.              
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I Mörbylånga är det “alla” som har ansvar. Enligt ekonomichefen så är deras 

verksamheter i allra högsta grad ansvariga. Sedan har de ekonomiavdelningen med 

redovisare som har ansvar för dagrapporter samt aktuella siffror. Det är 

verksamhetscontrollers som gör verksamhetsuppföljningen samt ekonomicheferna som 

sitter och styr ihop det. 

I Borgholm är respektive controller för varje förvaltning ansvarig och kommunstyrelsen 

följer upp helheten.  

I Mönsterås så är det under månaderna ekonomer och förvaltningschefer ansvariga men 

även på lägre nivåer. Ekonomiavdelningen ansvarar för tertialuppföljningen, de 

upprättar denna och därefter är det kommunfullmäktige som fastställer den.   

Fråga 6. Uppföljningar vid årets slut 

Enligt lag så ska en årsredovisning bestå av förvaltningsberättelse, resultaträkning, 

balansräkning och kassaflödesanalys. 

I Kalmar görs även en jämförelse med andra kommuner om hur Kalmar ligger till. De 

går även igenom fullmäktigemål och jämför med sig själva över tid. Nybro gör en 

verksamhetsberättelse som kan sägas vara nämndernas årsredovisning.  

I Mörbylånga tittar de mot utfallet samt är lite mer noggranna på att göra 

periodiseringar. Ekonomichefen menar att de stora uppföljningarna ska ha gjorts 

löpande under året.  

Borgholm följer även upp mål och internkontroll. 

Mönsterås går igenom ekonomi, mål och uppdrag. Redovisar utfall gentemot budget 

men även utfall gentemot tidigare år. De analyserar avvikelser däremellan och så 

tillkommer investeringsbudget. 

4.2.3 Under- och överskott i budget 

Fråga 7 & 8. Följder om kostnader överstiger/understiger budgetram samt 

åtgärder vid budgetavvikelser 

I denna fråga skiljer sig kommunerna åt en del. Resultatutjämningsfonder används i 

Kalmar och Nybro.  

Kalmar har ett regelverk om över- och underskott. Vid plus får nämnden med sig detta i 

en resultatutjämningsfond. Däremot måste nämnden därefter fråga om detta innan det 

konsumeras/disponeras. Detta överskott är inte till för stadigvarande kostnader. Om det 
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blir ett minus ska nämnden gå motsvarande plus inom 2 år. Grunden till detta är enligt 

ekonomichefen att innan detta infördes så handlade nämnderna upp allt som fanns kvar i 

slutet av året. Vidare nämner ekonomichefen att det kan hända saker hela tiden vilket 

ska kunna hanteras. Ekonomin går först vid konflikter mellan verksamhet och ekonomi 

vilket gör att det ibland måste ställas om och detta ingår i uppdraget. Är det stor 

förändring, alltså om avvikelsen är stor, måste fullmäktige titta på det. Kalmars 

ekonomichef nämner även att per definition ska kommunen aldrig ha underskott. 

I Nybro får ett plus tas med och egentligen minus också, vilket ska hämtas igen på 3 år. 

Däremot har undantag gjorts, omsorgen har haft underskott men ej behövt hämta hem 

det igen. Kommunen använder sig av en resultatutjämningsfond där resultatet samlas i 

och detta ska kunna användas till engångsinsatser. Nämnderna måste förmedla vilka 

åtgärder som ska göras vid underskott. Kommunfullmäktige kan tillskjuta medel om de 

anser att det behövs vid underskott. Vid avvikelser så det flaggas upp. Ekonomichefen 

Carina Åresved-Gustavsson nämner också att revisorerna börjar bli lite mer på och att 

det ska finnas en tydlighet med åtgärder. 

Mörbylånga anser själva att de har brustit ganska mycket i denna fråga. Ekonomichefen 

Sara Malmgren menar att detta kan ha att göra med att de alltid fått ihop siffror i slutet 

på året. Det har funnits en otydlighet eftersom det inte har funnits några direkta 

konsekvenser för verksamheterna och detta behövs en mer tydlighet med. Vidare menar 

Sara Malmgren också att det har funnits en otydlighet i resursfördelningsmodellen. Det 

kommer bli en tydlighet om vad som händer när budget överskrids på grund av 

volymförändringar.  

Borgholm använder sig inte av resultatenheter. Över och underskott följer inte med från 

tidigare år. Vid avvikelser så ska nämnden äska pengar om det behövs, informera vid 

avvikelser samt informera vad som ska göras åt avvikelsen. 

I Mönsterås så ändras inte budgeten utan orsaken till avvikelsen meddelas. Vid 

avvikelser så redovisas vilka åtgärder som ska göras samt uppge om det finns saker som 

inte kan påverkas. Detta ska meddelas till kommunfullmäktige. Ändrar inte budget efter 

avvikelser utan uppger varför något avviker och eventuella åtgärder. 
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Fråga 9. Varningssignaler i budgeten 

Samtliga kommuner får fram varningssignaler vid den uppföljning som görs.  

I Nybro ska ekonomerna sitta centralt men jobba ut mot förvaltning. Detta för att få en 

bättre styrning. Det finns också ett nära samarbete med förvaltningscheferna. Vidare 

nämner ekonomichefen att de jobbar med månadsrapporter; "vad ser vi?". De lyfter 

problem och lägger in i prognos. 

Mörbylånga nämner att varningssignaler kommer fram när de gör uppföljningar mot 

prognos, framför allt vid månad- och tertialuppföljning. Stora avvikelser ska 

djupanalyseras. 

I Borgholm kommer avvikelser fram vid månadsuppföljningen. Även i delårsboksluten 

och tertialbokslut där de gör prognoser för hela året. De periodiserar väldigt noga för att 

få rimligt resultat varje månad för att se om det är på väg åt något håll 

Mönsterås ser också att varningssignaler uppkommer vid uppföljningen. 

Ekonomichefen nämner också att en varning kan vara politiska beslut där kostnaderna 

kan komma att öka. Som exempel nämns upphandlingar som kan bli mer kostsamma än 

planerat då politikerna önskar fler upphandlingar eftersom de vill handla lokalt. Då blir 

kommunikation viktigt, meddela om vad som ökat kostnaderna och sedan är det upp till 

politikerna att ta beslut.  

Fråga 10. Vilja eller motvilja att ta till sig feedback 

Vad gäller förändringsarbete uttalade Urban Sparre, Kalmar kommun, att allt 

förändringsarbete har motstånd och han jobbar mycket med dialog och kommunicerar. 

För att underlätta vid förändringsarbete är det bra att motivera de förändringar som ska 

göras. 

Nybro kommuns ekonomichef tyckte inte att det var några större problem vid 

förändringar. De för diskussioner hela tiden, både med politiker och ekonomer. I Nybro 

finns det snarare en vilja att förändra och förbättra. 

 

Mörbylånga kommun är inne i ett större förändringsarbete, vilket ekonomichefen 

beskriver som tufft. Det finns svårigheter i att ändra tidigare arbetssätt och 

förändringarna har generellt mött ett ganska stort motstånd. Det har tidigare inte behövts 

göra så stora besparingar som Mörbylånga har framför sig vilket gör att de måste ändra 

sitt sätt att arbeta. 
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Ekonomichefen i Borgholm anser att vid förändringarna ökar initialt arbetsbelastningen. 

Det är den ökade arbetsbelastningen som skapat motvilja, inte själva förändringen i sig. 

 

I Mönsterås har ekonomichefen Victoria Schön Månsson inte uppfattat någon motvilja. 

Senare i intervjun nämns dock att politikerna ogärna ville ändra i den process som 

tidigare varit. De anmärkte på att uppföljningarna för nuvarande år var annorlunda. (här 

tillägger ekonomichefen att hon suttit på posten ungefär 1 år) 

Fråga 11. Förebygga att budgeten spricker eller överskrids 

Realistiska bedömningar är ekonomernas viktigaste uppgift och kunna visa styrkor eller 

svagheter i ekonomin. I Kalmar anser Urban Sparre att de har rätt så god koll. Dock är 

organisationen politisk styrd och tjänstemän kan ju bli "överkörda" men detta är inget 

stort problem. Dessutom synas budgeten och budgetantaganden av opposition, som till 

exempel räntor. Är ett antagande orealistiskt kommer det att ifrågasättas. Det som kan 

hända är att något utöver det vanliga sker, alltså avvikelser, vilket kan påverka 

budgetens utfall.                                                

I Nybro hålls det dialogmöten månadsvis där ekonomi, verksamhet och personal följs 

upp. Detta infördes för att få bättre kontroll styrning över ekonomin.                               

Sara Malmgren i Mörbylånga anser att det är viktigt med noggranna uppföljningar för 

att ha kontroll över situationen. Återkoppling är även viktigt, det krävs tydlighet från 

båda håll. Det är viktigt att hitta mallar och rutiner.                 

I Borgholm är kommunikation en del i arbetet att få en budget utan större avvikelser. De 

undersöker vad beror avvikelsen på och vad som görs åt detta. Det sker kommunikation 

mellan förvaltning och ekonomiavdelning och de hjälps åt för att lösa de avvikelser som 

sker. 

Fråga 12 & 13. Exakta budgetar, säkerhetsmarginal och buffertar 

Viss säkerhetsmarginal används i budgeten i Kalmar.  Eftersom det i dagsläget är 

minusränta, finns denna marginal. Urban Sparre säger att de arbetar för att få fram den 

bästa bedömningen, inte en exakt budget. I Kalmar finns ingen post över för oförutsett 

som i en del andra kommuner. Urban Sparre anser att detta sätter press på kommunen, 

den budget som ligger är den som det ska arbetas utifrån, det är den som finns. Däremot 

är det viktigt med flexibilitet i budgeten men utan säkerhetsmarginal. Budgeten ska 
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dock vara anpassningsbar för förändringar, till exempel vid demografiska 

förändringar.                                             

Nämnderna i Nybro kommun har rambudget. Vid fastställande av ramarna analyseras 

om nämnderna har möjlighet att klara ramarna. Ingen buffert finns i budgeten men på 

vissa poster finns det en marginal så som räntan och löneökningar, men ingen större 

medveten buffert.                  

Mörbylånga kommun har i sin buffert marginal för volymförändrändringar. Framöver 

kommer Mörbylånga ha en central pott för volymförändringar. Det finns även en 

mindre buffert som kallas för kommunstyrelsens oförutsedda.      

I Borgholm läggs budgeten på förvaltningsnivå så exakt som möjligt. För hela 

kommunen finns viss marginal, så som att vara försiktig med invånarantalet eftersom 

det finns viss osäkerhet gällande antal invånare i kommunen. De räknar hellre med färre 

invånare än är för positiva i sina antaganden. 

Mönsterås har en detaljerad och ganska så exakt budget. Däremot använder de sig lite 

av försiktighetsprincipen och räknar inte upp befolkningen eftersom det är ett stort 

chanstagande att göra det. De har också en enskild post för löneökningar med marginal 

för att vara säker på täckningen.                                                                           

Fråga 14. Speciella poster som följs upp extra noga 

Sjuklönekostnader och personalkostnader är de två vanligaste posterna som följs upp. 

Sjuklönekostnader följs upp speciellt hos Nybro och Kalmar.  I Kalmar görs detta 

eftersom detta inte är bra för någon. De vill ha en frisk personal som är på plats och 

kommunen vill vara en attraktiv och god arbetsgivare. Detta är ett av fullmäktigemålen 

som enligt Kalmars skala visade rött och ökade under 2016.  Ett rött mål innebär att 

målet inte är uppnått.  

Personalkostnader följs särskilt noga upp hos Mörbylånga, Borgholm och Mönsterås. I 

Mörbylånga följs de stora posterna upp. De har enligt Sara Malmgren stora 

lönekostnader i kommunen och därför är det viktigt att ha koll på detta. De har också 

koll på investeringar eftersom det påverkar kassaflödet mycket. Även i Borgholm är det 

främst personalkostnaderna som följs upp eftersom denna post innehar de största 

kostnaderna. Detta kan annars variera beroende på förvaltning.  
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I Mönsterås följer de upp personalkostnader som är den största kostnaden. På grund av 

en ökad befolkning har de fått utöka denna eftersom de anställt fler inom omsorg. Sedan 

följer de upp intäkterna också; skatteintäkter och befolkning. Även där det funnits 

problem tidigare i nämnderna. 
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4.2.4 Utvecklingsarbete 

Fråga 15. Begränsningar i kommunernas budgetarbete 

Med undantag för Mörbylånga anser ekonomicheferna att staten begränsar deras 

budgetarbete, staten agerar för kortsiktigt. Anslag och bidrag som är riktade till 

kommunernas verksamhet ges ett år i taget samtidigt som beskeden kommer sent in på 

året. Detta försvårar planeringen i kommunen. Kommunerna vet inte heller om dessa 

bidrag kommer att fortlöpa året efter. Planeringen för kommunen blir då mer 

komplicerad eftersom kommunen ska planera ekonomiskt tre år fram men vet inte vilka 

riktade bidrag som kommer att finnas dessa år. Nybro kommuns ekonomichef Carina 

Åresved- Gustavsson nämner att det även krävs arbete för att söka de vissa bidrag och 

uppfylls inte kraven kan kommunen även bli återbetalningsskyldig.  

Kalmars ekonomichef Urban Sparre anser att det är svårt att prata om begränsningar 

utan nämner även att det finns möjligheter som till exempel att kommunerna själva 

väljer nivån på inkomstskatten. Det gäller dock att tänka ur ett medborgarperspektiv 

anser Urban Sparre. 

I Mörbylånga begränsar kommunikationen mellan politiker och tjänstemän processen, 

politikerna kan emellanåt komma med ytterligare uppdrag. För att detta inte ska påverka 

processen måste det finnas tydlig kommunikation gällande konsekvenser av de beslut 

och önskemål som uppkommer. 

Fördelningen mellan tjänstemännens ansvar och politikernas är klarare fördelat i 

Mönsterås kommun, Victoria Schön Månsson anser att det finns ett gott politiskt klimat. 

Det finns ett förtroende för varandra och ett stabilt politiskt styre. Victoria Schön 

Månsson nämnde att försäkringsbolaget AFA under några år betalat ut pengar till 

kommuner som haft försäkringar där, dessa pengar har försvårat budgetplaneringen 

eftersom den inkomsten var oförutsedd. Utbetalningar från AFA kommer framöver att 

upphöra. 

I Borgholm anser Linda Kjellin att invånarantalet kan vara en begränsning, då denna 

post är så osäker. Kommunens planering blir komplicerad då både intäkter och utgifter 

är osäkra. Ökar invånarantalet kan det behöva byggas nya bostäder, men inget som kan 

genomföras om kommunen inte vet om de nya invånarna kommer att stanna i 

kommunen.  
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Fråga 16. Förbättringsområden i kommunernas budgetarbete 

Denna fråga gav varierande svar och olika synpunkter på vad som kan förbättras. 

Enligt Urban Sparre så finns det alltid förbättringsmöjligheter. Han anser att målet med 

processen är att de som ytterst ska besluta har så bra beslutsunderlag som möjligt. Vilka 

som är med i budgetprocessen kan säkert bli bättre men det finns inga stora signaler om 

det. Han tycker också det är viktigt att nämnderna får komma till tals samt att uppdraget 

nämnden har är rimligt. 

Nybros kommunchef skulle vilja få bättre prognoser. Kommunen tar hjälp av SCB med 

prognoser över befolkning. och att det är variation i befolkningsmängd ställer enligt 

Carina Åresved-Gustavsson till det mycket. Skatteintäkter kan variera och det är svårt 

med prognoser. Detta hänger dock på att få långsiktiga förutsättningar.   

De förbättringsåtgärder Mörbylånga kan se är kommunikation samt närhet och dialog 

med politiken. Sätta en styrmodell och ha tydligare konsekvenser.  

Borgholms ekonomichef skulle vilja se en tidigare process samt tydligare 

prioriteringsområden (målarbete) i ett tidigare skede. En annan förbättringsåtgärd är att 

koppla ihop budgeten bättre med målarbetet så det blir lättare att veta vad som ska 

prioriteras. Målarbetet kan förbättras med tydligare prioriteringsområden på 

kommunfullmäktige nivå, få centrala övergripande mål och tydliga mål.  

Mönsterås anser att det inte finns något bra verktyg just nu, kommunens arbete har skett 

i Excel och Word vilket gör att det lätt blir fel. En annan förbättringsåtgärd är att få ett 

bättre helhetstänk för hela kommunen tidigare skede i budgetprocessen samt ha en 

samlad bild över kommunen innan politikerna blandas in. 
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5 Analys och slutsats 

 analysen kopplar vi samman studiens referensram med empirin. Analysen är 

uppdelat i tre avsnitt med koppling till studiens frågeställningar och syfte. Till 

sist avslutas analysen med en sammanfattning. Slutsatsen är studien sista och 

avslutande del. Här knyter vi ihop arbetet och ger svar på studiens frågeställningar 

samt ser att studiens syfte är uppfyllt. Vi diskuterar resultatet samt redogör i slutet av 

avsnittet förslag inför framtida forskning.

 

5.1 Analys 

 

Analysen ska kopplas till studiens syfte och frågeställningar. De frågeställningar som 

arbetades fram ur problemdiskussionen lyder ” Hur arbetar kommuner i Kalmar län 

med uppföljning av budget?” samt ” Vilka åtgärder görs vid budgetavvikelser?”. Syftet 

var att undersöka hur kommuner i Kalmar län arbetar med budgetuppföljning för att 

tillföra med kunskap gällande budgetuppföljning inom den kommunala ekonomin. 

5.1.1 Allmänt om budget 

 

8 kap 4 § Kommunallagen:  Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget 

för nästa kalenderår (budgetår). 

Att upprätta en budget är alltså ett lagkrav men budgeten uppfyller även andra syften i 

kommunerna. Planering är ett syfte som nämns av Andersson & Greve (2016), där 

budgeten används för att anpassa efter och bedöma framtida händelser. Kullvén (2015) 

nämner att budget används för att nå uppsatta mål och Francesco Di & Alford (2016) 

nämner förutom planering även styrning av organisationen. Dessa syften nämns också 

av kommunerna i denna studie där framför allt mål och styrning var mest framträdande. 

Mönsterås skiljde sig till viss del då ekonomichefen där även nämnde att budgeten är till 

för att visa vad politikerna vill och genom ekonomiska beslut få ut de politiska 

prioriteringarna i kommunen. 

 

Budgeten kan utformas på olika sätt men enligt Brorström et al (2014) är top-down den 

vanligaste utformningen. Så var också fallet i denna studie. En anledning till detta kan 

vara att i en top-down budgetering formas budgeten efter de politiska prioriteringar som 

finns enligt Kim & Park (2006). Dessutom är den inte lika tidskrävande som en bottom-

up process enligt Richards (2008). Kim & Park (2006) menar också att en top-down 

I 
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budgetering är mer effektiv än bottom-up. Vi anser, precis som Kim & Park, att top-

down budget passar den politiska organisationen bäst. Argumentet för detta är att de 

folkvalda politikerna ska kunna styra ekonomin i samma riktning som de politiska 

prioriteringarna.  

  

Samtliga kommuner använder sig av rambudgetering. Enligt Brorström et al (2014) så 

är nackdelen med denna typ att den uppfattas som stel och det är svårt att göra 

förändringar och förnya den kommunala verksamheten.  Däremot kan den både 

förbättra och förenkla en finansiell styrning och används ofta då det finansiella läget 

varit ansträngt. Detta kan bero på att ekonomin hamnar i fokus och nämnderna får ramar 

att anpassa sig till. För en politiskt styrd verksamhet anser vi att rambudgetering är den 

budgetvariant som lämpar sig bra eftersom den underlättar fördelningen av medel. Den 

uppfattning vi fått av kommunerna var att det var en självklarhet att de arbetade med 

budget genom att sätta ramar för nämnderna. Detta förmodar vi beror på att 

rambudgetering är överskådligt och inte så tidskrävande. Däremot anser vi att 

rambudgetens nackdelar kan tas i beaktande när kommunen har ett stabilt finansiellt 

läge.  Enligt Brorström, et al (2014) uppfattas rambudgetering som stel och 

oflexibel.  Flera ekonomichefer nämnde att det fanns en problematik att anpassa 

budgeten efter ändrade förutsättningar. Vi anser att detta problem kan relateras till att 

kommunerna använder sig av rambudgetering. När ramarna för budgeten är fastställda 

blir det svårare att göra förändringar eller anpassningar till ytterligare händelser.   

  

Budgetramar kan fastställas i juni och november och här fanns det en skillnad i 

kommunerna. Höstpropositionen kommer under hösten och därför ansåg några 

kommuner att det var lämpligt att fastställa budgetramarna efter denna för att minska 

risken för dubbelarbete. De kommuner som fastställde ramar i juni ansåg att annars blev 

det för ont om tid på hösten. I det stora hela antydde dock ekonomicheferna att det inte 

spelade någon betydande roll eftersom det är så många faktorer som påverkar budgeten 

ändå. 

 

Som vi tidigare nämnt är arbete med mål ett av syftena med budgetarbete. Just 

målarbetet anser vi är värt att lägga tid och energi på eftersom detta arbete kan ha stor 

roll i budgetprocessen. Utöver finansiella mål arbetar alla kommuner med icke-

finansiella mål men med varierande resultat. Ekholm (2001), menar att icke-finansiella 
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mål sätts upp som komplement till budgeten för att få en bättre styrd verksamhet. Vi 

anser att för den kommunala organisationen är de kompletterande målen viktiga då 

syftet med organisationen inte är att få en finansiell vinst utan att göra invånarna i 

kommunen nöjda. Problematiken som uppkommit är att målen inte alltid är förankrade i 

verksamheten. Flera kommuner tog upp att de hade problem med målstyrningen, vilket 

gjorde det svårare att göra rätt prioriteringar och följa budget. Både Mörbylånga och 

Borgholms kommun nämnde att de har problem med styrningen vilket vi anser kan 

relateras till de mål som finns. Bredmar (2015) nämner att det är viktigt att målen som 

sätts anpassas efter organisationens nuvarande situation.  

 

Uppfattningen om att mål i organisationen är viktiga delas även av Anthony (2014), 

som hävdar att tydliga mål kan ha en betydande roll i budgetprocessen. De mål som 

sätts upp för organisationen måste vara begripliga för de chefer som arbetar i 

organisationen. Annars vet inte dessa chefer hur de ska arbeta för att uppnå målen. Helt 

i samklang med det kommuncheferna i Mörbylånga och Borgholm uttalat. Vidare 

nämner också Bredmar (2015) att för de mål som sätts upp ska ge effekt måste de både 

vara rimliga och realistiska att nå. Är målen då för många eller otydliga får de ingen 

effekt i verksamheten.  En lösning på detta problem anser vi är att arbeta in målen i 

verksamheten samt använda färre mål för att skapa en större tydlighet och riktning. För 

att målen som sätts ska utgå från den befintliga organisationen anser vi att kommunerna 

med fördel kan använda SWOT-analys eller balanserade styrkort till hjälp. Här anser vi 

att Nybro ligger i framkant i och med arbetet med SWOT-analys. Nybro använde sig av 

få övergripande mål som sedan bröts ner till fler, mindre mål, på nämndsnivå. Detta 

sammanslaget anser vi utgöra en bra grund för ett tydligt målarbete väl förankrat i 

organisationen. 

 

5.1.2 Budgetuppföljning och olika åtgärder vid avvikelser 

 

Budgetuppföljning sker kontinuerligt hos alla kommuner. Uppföljningen är enligt 

Kullvén (2015) en viktig del eftersom avvikelser framkommer. Varningssignaler om 

budgetavvikelser kommer fram vid kontinuerliga uppföljningar enligt alla kommuner, 

det som varierar är synen på avvikelser och åtgärder. Vi anser att budgetuppföljning är 

viktigt men utan åtgärder saknar uppföljningen sitt syfte. Denna åsikt stärks av 

Johansson & Siverbo (2014) som menar att täta budgetuppföljningar är relevanta för att 

kunna reagera på avvikelser i budgeten. Det viktiga är dock vad som görs och att det i 
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arbetet fokuseras på rätt saker. Alla kommuner har ett bestämt mönster när det gäller 

budgetuppföljningen. De arbetar med uppföljning kontinuerligt och det är bara små 

skillnader mellan kommunerna. Problemet som framkommit hos de intervjuade 

kommunerna är att de avvikelser som uppkommer inte alltid får några åtgärder. Detta 

anser vi kan kopplas ihop med bristande ansvarsfördelning. Om ingen känner sig 

ansvarig för avvikelser så kommer det troligtvis inte ske några åtgärder när problem 

uppkommer. Ansvaret för avvikelser såg olika ut i kommunerna. I Mörbylångas fall var 

“alla” ansvariga till skillnad från Kalmar där Urban Sparre tydligt uttryckte att 

avvikelser var upp till ekonomiavdelningen att lösa. Vår uppfattning gällande 

ansvarsfördelning går i linje med Kullvén (2015) som anser att det är viktigt att det 

finns någon som är ansvarig för budgetavvikelser.   

  

Problemet med bristande åtgärder anser vi även kan kopplas till otydlighet i de rutiner 

som finns. Enligt Kasdin (2017) underlättar en tydlig budgetprocess den strategiska 

prioriteringen och användandet av budgetresurser blir då effektivare. Därför är det 

viktigt att kommunerna har som rutin att agera vid avvikelser.  

 

5.1.3 Avvikelsehantering 

 

Orsaken till avvikelsen kan vara avgörande för hur den hanteras. En avvikelse från 

budget behöver inte vara direkt relaterbar till avsiktligt slöseri med resurser. Orsaken 

kan vara fel bedömning vid budgetens upprättande. Kullvén (2015) hävdar att 

uppföljning och diskussion gällande budget är viktiga delar för ökad kunskap och 

förbättrad framtida process. I Nybro har budgetavvikelser gällande omsorgsnämnden 

inte justerats då de högre kostnaderna ansågs bero på felaktig prognos för budgeten. 

Genom uppföljning kan nu Nybro kommun anpassa sina prognoser för att kunna lägga 

en mer rimlig budget framöver. Mörbylånga har också gjort förändringar i budgeten och 

i år kommer de ha ett stramt sparkrav på sig. Utifrån tidigare budgetutfall har 

kommunerna ändrat sitt budgetarbete, kostnader har både accepterats och skurits ner. 

Valet av åtgärd är komplex. 

 

Hårdare budgetrestriktioner anses vara en positiv åtgärd enligt Baskaran, et al (2016) 

som nämner att detta minskar möjligheter för politiker att skjuta kostnader på framtiden. 

Dessutom kan en stramare tillsyn minska lokala politiska budgetspel. Svenska 

kommunförbundet (2004) nämner å andra sidan att strama sparkrav inte behöver vara 
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lösningen. Vid ekonomiska krislägen är det enligt Svenska kommunförbundet (2004) 

vanligt att visa handlingskraft genom politiska åtgärdsprogram. Kommunen kanske vill 

se snabba resultat och inför många åtgärder samtidigt. Dessa kan dock tendera att 

komma igen eftersom kommunen inte får de effekter som förväntats. Nybros val att 

acceptera ett budgetöverskridande kan vara korrekt, men kan lika gärna vara ett 

accepterande av kostnader som egentligen inte är motiverade. Trots ett komplext 

problem anser vi att Mörbylånga är på rätt väg eftersom det behövs budgetkontroll för 

att återigen få kontroll och styrning över situationen igen. Att bara acceptera som i 

Nybros fall anser vi kan vara en risk för framtiden.  

  

För att undvika budgetavvikelser kan en buffert i vissa fall användas. Alla kommuner i 

vår studie arbetade med en viss buffert, även kallat marginal, för att säkerställa att 

budgeten skulle gå ihop. I en studie av Baerdemaeker och Bruggeman (2015) 

konstateras att chefer som tillåts vara med i den strategiska planeringen vad gäller 

organisationen visar på mindre tendenser till avsiktliga överskott i budgeten. I den 

kommunala verksamheten styr politikerna och ekonomienheten är ett stöd till ledningen. 

Det är politikerna som tar besluten och utifrån det anpassas ekonomin. Ekonomichefen 

främsta uppgift blir då att anpassa budgeten till de politiska önskemålen samtidigt som 

budgetramarna inte överskrids. Vi anser att detta kan vara en av anledningarna till att 

kommunerna använder sig av en buffert i budgetberäkningarna. Enligt Davila, et al 

(2015) kan en buffert i budgeten underlätta arbetet med måluppfyllelse. Finns det en 

marginal i budgeten behöver inte lika mycket tid läggas på att hålla budgeten och då 

behöver inte icke-finansiella mål bortprioriteras. Detta anser vi kan vara en ytterligare 

anledning till att kommunerna väljer att ha en buffert. Alla kommuner arbetar som sagt 

med icke-finansiella mål och genom bufferten kan utrymme lämnas till dessa mål som 

är lika viktiga som de finansiella. Urban Sparre, Kalmar, nämnde att den kommunala 

ekonomin skiljer sig från företagsekonomi då den kommunala verksamheten handlar 

om att göra invånarna nöjda. Med andra ord även uppfylla de icke-finansiella målen. 

  

Vi anser att det inte är enbart fördelar med buffert. Att inte använda en buffert kan ge 

större press på att hålla budgeten. Finns det en medvetenhet om marginal i budget 

kanske det inte heller anses som lika viktigt att hålla denna.  Mörbylånga har haft en 

pott för oförutsedda händelser och detta kanske kan vara en av anledningarna till deras 

nuvarande situation.  
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5.1.4 Sammanfattning analys 

 

Budgetprocessen i kommunerna är på flera sätt förutbestämd i och med olika lagkrav. 

Utifrån dessa krav utformar kommunen sina rutiner med budgetarbetet. Det fanns både 

likheter och olikheter mellan kommunerna vad gällde budgetprocessen. Alla arbetade 

med top-down budgetering med ramar för nämnderna vilket har grund i att det är en 

politisk styrd organisation. Genom top-down budgetering och ramar kan politikerna 

styra ekonomin och göra medvetna prioriteringar. När budgeten fastställdes varierade 

dock mellan kommunerna. Grunden till detta var vilket arbetssätt som varje 

ekonomichef ansågs passande men samtliga hävdade att det var ingen avgörande faktor 

då verksamheten ändå måste anpassa sig efter omvärldens förändringar. 

Icke-finansiella mål är även en viktig del i den kommunala verksamheten då nöjda 

invånare är det som eftersträvas och detta går inte att utläsa ur de finansiella målen. 

Målarbetet varierade mellan kommunerna, några hade tydlighet och struktur och några 

hade mål utan större förankring i organisationen. 

Rutinerna gällande budgetavvikelser varierade, alla följde upp och informerade om 

avvikelserna. Däremot gjorde inte alla kommuner några åtgärder för att påverka 

budgetutfallet. De flesta kommuner la dock en budget med viss marginal i vissa poster 

för att vara säker i täckningen samt inte alltför positiv i antaganden. Dessa poster gällde 

främst löneökningar och invånarantal.  

Sammanfattningsvis kan vi ur vår analys se ett antal faktorer som har positiv inverkan 

på budgetarbetet. Vi anser att det är viktigt med tydliga mål som är väl förankrade i 

organisationen för att rätt prioriteringar ska kunna göras. Dessutom ska det finnas 

tydliga regler runt avvikelsehantering och ansvar. Detta stärks också genom studiens 

referensram. 
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5.2 Slutsats 

 

Denna studie grundade sig i en fundering om hur den kommunala 

budgeteringsprocessen egentligen ser ut. Frågan väcktes av flertalet negativa rubriker 

gällande kommunal budget. Därför ville vi undersöka hur kommunerna arbetade med 

budget och hur stora avvikelser från budget kunde ske. Vi valde därför 

forskningsfrågorna ”hur arbetar kommuner i Kalmar län med uppföljning av budget?” 

samt ”vilka åtgärder görs vid budgetavvikelser?” Studiens syfte var förutom att 

undersöka hur kommuner i Kalmar län arbetar med budgetuppföljning även tillföra mer 

kunskap gällande budgetuppföljning inom den kommunala ekonomin.  

5.2.1 Svar på forskningsfrågorna 

 

”Hur arbetar kommunerna i Kalmar län med uppföljning av budget?” Arbetet sker på 

liknande sätt i kommunerna. Uppföljning sker månadsvis, kvartalsvis samt vid årets 

slut. Det är vid uppföljningar som varningssignaler kan ses och avvikelser kommer 

fram. Det är inte här den avgörande skillnaden mellan en framgångsrik hantering vid 

avvikelser finns utan det är vilka åtgärder kommunen gör.  

”Vilka åtgärder görs vid budgetavvikelser?” Här fanns tydliga skillnader mellan 

kommunerna. Ansvarsfördelningen var tydlig i vissa kommuner medan den var 

bristfällig i andra. Mål och målsättning var en annan faktor som skilde sig tydligt åt. För 

att rätt åtgärder ska kunna sättas in för att förebygga framtida avvikelser samt åtgärda de 

avvikelser som uppkommit finns ett antal faktorer att ta hänsyn till. Det ska finnas 

tydliga mål i kommunen samt att någon har ansvar för avvikelsehanteringen.   

5.2.2 Diskussion 

 

Den kommunala ekonomin har inte samma mål som inom företag. Målet med den 

kommunala budgeteringen är inte att gå med vinst utan att nyttja resurserna 

(skattemedel) på bästa sätt. Därför blir arbetet med mål i den kommunala organisationen 

viktigt. Målen är viktiga då dessa styr vilka prioriteringar som ska göras. På så sätt hör 

budget och mål ihop. Budgeten ska gå ihop men den ska även överensstämma med de 

mål som kommunen har. Är målbilden otydlig visar sig det även i budgetarbetet. Det 

blir svårt att göra prioriteringar och fatta korrekta beslut. Finns inga tydliga mål blir det 

svårt att få fram lämpliga rutiner för verksamheten. Saker görs men utan syfte, 

exempelvis som för de kommuner som har avvikelser men saknar åtgärder. Risken för 

kommuner som saknar åtgärder vid budgetöverskridande är att ingen bryr sig om att 
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hålla budgeten. Buffertar kan också vara en risk eftersom anställda vet om att de kanske 

inte alltid behöver hålla sig till lagd budget. Fördelen med att inte ha buffert är att 

förhållningssättet blir striktare och detta kan göra att budgeten håller sig inom givna 

ramar. Då budgeten inte kopplas samman med verksamhetens utfall har den egentligen 

ingen verkan på det som sker. Eftersom kommunerna arbetar med budget 11 månader 

om året är det slöseri med resurser att inte nyttja de fördelar som kommer med en god 

budgetprocess.  

I vår studie framkom att uppföljning av budget gjordes regelbundet av alla kommuner. 

De skillnader vi fann var relaterade till budgetavvikelser. Hanteringen av avvikelser 

berodde på rutiner och kontroll i budgetprocessen. 

Den kommunala budgeten är ett måste enligt lag, men det är upp till kommunen att göra 

något bra av den budgetprocess som ändå måste utföras. 

5.2.3 Framtida studier 

 

Ett förslag på en framtida studie skulle vara en mer omfattande undersökning. Vi fann 

att hanteringen av avvikelser berodde på rutiner och kontroll i budgetprocessen. 

Eftersom vi intervjuat kommuner från endast Kalmar län kan det vara intressant att se 

om hur arbetet med rutiner och mål ser ut i andra län. Med ett större 

undersökningsmaterial samt ett större fokus och fördjupning i just dessa bitar skulle det 

vara möjligt att ge rekommendationer för att ge kommunerna ett större utbyte av 

budgeten. Detta borde vara intressant eftersom budgeten är så tidskrävande samt för att 

förvalta skattebetalarnas pengar på bästa möjliga sätt. 

En annan utveckling av vår studie kan vara om det finns skillnader i budgetprocessen 

och arbetet med budgeten beroende på vilken storlek och politiskt styre kommunen har. 

Kommunerna i denna studie kan ses som relativt små och det skulle vara intressant att 

se hur budgetuppföljning och avvikelsehantering sker i en betydligt större kommun. Det 

politiska styret är något som vi inte har tagit hänsyn till i vår studie. En fördjupning i 

detta område skulle kunna bestå i hur det politiska styret kan påverka budgetprocessen. 

En annan intressant vinkel är hur politikerna ser på budgetprocessen och hur väl 

tjänstemän och politikers syn på den kommunala ekonomin stämmer överens.  
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VI 

Bilagor 
 

Bilaga 1 Information till respondenter 

 

 
 

 

Information inför intervju gällande budgetarbete och budgetuppföljning: 

 

Vi kommer att använda oss av ljudinspelning vid intervjutillfället om respondenten 

godkänner detta. Det inspelade materialet är till för att underlätta vid vår 

sammanställning och kommer raderas när C-uppsatsen är klar.  

 

Det kan vara aktuellt att använda citat ur intervjun i vår empiri. Om ni önskar kan vi ta 

kontakt med er innan vi publicerar ett citat, så ni får granska och ge ert godkännande till 

detta. 

 

Vid frågor får ni gärna kontakta oss via mail eller telefon.  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Emma & Olivia, studenter Linnéuniversitetet Kalmar 
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Bilagor 
 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Namn:   Kommun: 

 

Befattning:  Arbetsuppgifter: 

 

 

Intervjuguide: 
Allmänt om budget 

Kan du beskriva din kommuns budgetprocess kortfattat?  

Vad anser du är det viktigaste syftet med budgetarbetet i er kommun? 

Vilken sorts styrmodell använder ni? (ex. rambudget/planeringsbudget/målbudget)?  

Uppföljning 

Hur följer ni upp budgeten under året?  

Vilka ansvarar för uppföljning? 

Vilka uppföljningar görs vid årets slut?  

  

Under- och överskott i budget 

Vilka följder får ni om kostnaderna överstiger/understiger budgetramen?  

Vilka åtgärder görs vid budgetavvikelser? 

Vad ser/tolkar ni som varningssignaler i budgeten?  Hur kommer dessa fram? 

Finns det en vilja/motvilja att ta till sig feedback vid förändringar och beslut bland de 

som är inblandade?  

Vad gör ni för att förebygga att budgeten spricker/överskrids? 

 

Den budget som läggs, är den exakt eller används en viss säkerhetsmarginal vad gäller 

de olika posterna?  

Använder ni någon typ av buffert? På vilket sätt används denna? 

Finns det några speciella poster i er budget ni följer upp extra noga? 

 

Utvecklingsarbete 

Finns det något som begränsar er i kommunens budgetarbete? 

 

Vilka förbättringsområden ser du när det gäller budgetarbetet? 

 

Övrigt 

Är det något du skulle vilja tillägga? 

Är det ok att vi tar kontakt med dig vid ytterligare frågor? 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

Bilagor 

Bilaga 3. Utdrag ur Kommunallagen 

 

8 kap. Ekonomisk förvaltning 

 

Mål för den ekonomiska förvaltningen 

1 § Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 

och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

   Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen 

eller landstinget. 

   Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv som avses i 3 d 

§, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den. Lag (2012:800). 

Resultatutjämningsreserver 

3 d § Kommuner och landsting får reservera medel till en resultatutjämningsreserv 

under de förutsättningar som anges i andra stycket. 

   Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel, med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av 

årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 4 kap. 3 a 

§ lagen (1997:614) om kommunal redovisning, som överstiger  

1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning, eller 

2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett negativt eget 

kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. 

   Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel. Lag (2012:800). 

 

Budgetens innehåll 

4 § Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 

(budgetår). 

   Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av den kommun eller det landsting som 

har tillsatt nämnden. Budgeten ska upprättas efter samråd med de övriga samverkande 

kommunerna och landstingen. 

   Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. 

   Undantag från tredje stycket får göras  

1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i anspråk enligt 3 d 

§ tredje stycket, eller 

2. om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:800). 

5 § Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. 

I planen skall skattesatsen och anslagen anges. Av planen skall det vidare framgå hur 

verksamheten skall finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid 

budgetårets slut. 

   För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av 

betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

   Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 

Budgetåret skall därvid alltid vara periodens första år. Planen skall innehålla sådana 

finansiella mål som anges i andra stycket. Lag (2004:775). 

Reglering av balanskravsresultat 
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IX 

5 a § Om balanskravsresultatet enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om kommunal 

redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast 

följande tre åren. 

   Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. 

   Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det 

negativa balanskravsresultatet uppkom. Lag (2012:800). 

5 b § Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska 

göras om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:800). 

 

Budgetprocessen 

6 § Förslag till budget skall upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. 

   Om det finns särskilda skäl till det, får budgetförslaget upprättas i november månad. I 

så fall skall styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 

kommunalskatt eller landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under 

det följande året. 

7 § Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast skall lämna in sina särskilda 

budgetförslag till styrelsen. 

8 § Budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. 

   De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av 

nyvalda fullmäktige. 

9 § Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads 

utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen och, i förekommande fall, 

avgiftssatsen för begravningsavgiften enligt 9 kap. begravningslagen (1990:1144) inom 

denna tid. 

   Budgeten skall därefter fastställas före december månads utgång. Fullmäktige får då 

fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts tidigare, om det 

finns skäl till det. Lag (1999:308). 

10 § Styrelsens förslag till budget skall hållas tillgängligt för allmänheten från och med 

kungörandet av det sammanträde med fullmäktige då budgeten skall fastställas. 

   Den plats där förslaget hålls tillgängligt skall anges i kungörelsen. 

11 § I lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets 

utdebitering av skatt, m.m. finns föreskrifter om skyldighet för styrelsen att underrätta 

vissa myndigheter om skattesatsen och om avgiftssatsen för begravningsavgiften. Lag 

(1999:308). 

12 § Om fullmäktige beslutar om en utgift under löpande budgetår, skall beslutet 

innefatta också anvisning om hur utgiften skall finansieras. 
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