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FÖRORD 
 

Detta examensarbete har skrivits under vårterminen 2018 som ett avslutande moment på 

Ekonomikandidat programmet vid Luleå Tekniska Universitet. Dessa tre år har varit lärorika 

och gett oss en bra grund till kommande arbetsliv. Vi vill främst tacka vår handledare Ossi 

Pesämaa som under arbetets gång har stöttat, väglett och engagerat oss. Tacksamhet riktas även 

till våra respondenter som ställt upp på intervju och därmed möjliggjort arbetet. Vi vill även 

tacka våra opponenter som hjälpt till att förbättra arbetet med hjälp av den konstruktiva kritik 

som de givit. Slutligen vill vi även rikta uppskattning och tack till våra familjer som stöttat och 

motiverat oss längs arbetets gång.   
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SAMMANFATTNING  

 

Syftet inom den offentliga sektorn i Sverige är att allokera skattemedel på ett effektivt sätt. 

Trots detta förekommer ändå avvikelser vilka uppstår på grund av bristande budgetstyrning. 

Syftet med studien är därför att granska om ett slösaktigt beteende förekommer inom offentlig 

sektor och vad det beror på. Offentlig sektor präglas av inkrementell budgetering, vilket i många 

fall bidrar till att det slösas i slutet av en budgetperiod i rädsla att få mindre nästkommande år. 

Faktorerna inköpsprocess, kommunikation och kontroll har i tidigare studier visat sig ha stor 

påverkan på budgetstyrning. För att uppnå syftet har en kvalitativ forskningsstrategi använts 

där elva intervjuer har genomförts. Resultatet visar att det råder ett slösaktigt beteende inom 

offentlig sektor och att dessa både kan vara medvetna och omedvetna. Vi ser att det finns ett 

samband mellan samtliga studerade faktorer, där kommunikation och kontroll visade sig ha 

störst påverkan på ett slösaktigt beteende. Det råder brist på kommunikation mellan politiker 

och verksamheter vilket försvårar budgetstyrningen inom offentlig sektor. Det hade därför varit 

intressant, att i fortsatt forskning, undersöka i vilken utsträckning politiker samarbetar med 

anställda inom hela hierarkin och hur informationsflödet ser ut.  

 

Nyckelord: budgetstyrning, budgetavvikelser, offentlig sektor, slöseri, inköpsprocess, 

kommunikation, kontroll.  
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ABSTRACT 

The public sector is a large authority in Sweden, whose purpose is to allocate tax resources 

effectively. Despite, non-conformities arise due to lack of budget management. The purpose of 

the study is, therefore, to investigate whether a wasteful behaviour occurs in the public sector 

and what it depends on. The public sector is characterized by incremental budgeting, which in 

many cases contributes to waste at the end of a budget period in fear of getting less next year. 

The factors of purchasing, communication and control have in previous studies proved to have 

a major impact on budget control. To achieve the aim, a qualitative research strategy has been 

used in which eleven interviews have been conducted. The result shows that there is a wasteful 

behaviour in the public sector and that these behaviours can be both conscious and unconscious. 

The study shows there is a correlation between all factors, and communication and control 

proved to have the largest impact on wasteful behaviour. There is a lack of communication 

between politicians and organizations, which complicates the budget management in the public 

sector. It would therefore be interesting to do more research in this area. A suggestion for further 

research is to investigate the relationship and collaboration between politicians and the 

organisations throughout the hierarchy and explore the information flow. 

 

Keywords: budget management, budget deficits, public sector, waste, purchasing process, 

communication, control
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1. INLEDNING  
               

”Vissa år köper alla in stora skärmar och det är vidlyftiga 

personalfester medan andra år är vi betydligt mer begränsade till att 

köpa något överhuvudtaget. Men det hela är mycket känsligt att prata 

om.” 

- Anonym respondent i arbetet om inkrementell budgetering. 

 

Dagens budgetkontroll grundar sig i principen om att chefer endast ska hållas ansvarig för 

sådant som går utanför dennes budgetram. Chefer måste tillåtas driva sin verksamhet utan yttre 

påverkan och därför måste en förändring av beteenden ske hos anställda. Problematiken uppstår 

när chefer håller sig inom budgetramen men ändå köper in onödigt material, alltså slösar på 

resurser. (Schick, 2001) Citatet ovan sätter fingret på hur resurser i offentliga organisationer 

fördelas på ett oplanerat sätt. Att fördela resurser effektivt är en förutsättning för att kunna 

uppnå en verksamhets mål och visioner (Otley, 1999). För att åstadkomma detta krävs bra 

styrning (Malmi & Brown, 2008). Budgetstyrning är ett sätt att styra en verksamhet mot dess 

mål i form av god planering och uppföljning som bidrar till beslutsunderlag (Anthony, 

Govindarajan, Hartmann, Kraus, & Nilsson, 2014). Budgetstyrning är ett styrmedel som 

används inom många verksamheter. Ett sätt att utforma en budgetstyrning är bland annat genom 

inkrementell budgetering som innebär att utfall från tidigare år avgör den kommande budgetens 

utformning (Prabowo, 2018). Detta betyder att om en verksamhet har haft ett stort budgetutfall, 

exempelvis av ett år med mycket snöfall som kräver mer resurser till snöröjning, kommer det 

sannolikt generera en större budget nästkommande år. Samtidigt betyder detta att om en 

verksamhet inte utnyttjar hela den tilldelade budgeten i slutet av året, kommer de att få en lägre 

budget nästkommande år.  

 

Många offentliga verksamheter styrs med budgetstyrning (SFS 1991:900). Det sker många 

upphandlingar inom dessa verksamheter som har stor påverkan på samhällets invånare. År 2016 

jobbade 1,6 miljoner människor inom den offentliga sektorn i Sverige, vilket innebär att många 

påverkas av hur dessa verksamheter styrs (Carlgren, 2018, 17 januari). Utöver de anställda 

påverkas också befolkningen som nyttjar de offentliga tjänsterna. Därför är det av stor vikt att 

budgetstyrning inom offentlig sektor faktiskt ser till att resurser allokeras på ett korrekt sätt.    

 

Vi vet från tidigare forskning att budgetstyrning bland annat bygger på tidigare år och att 

planering och uppföljning är viktiga komponenter för att uppnå verksamhetens mål (Flynn, 

1990; De Leon et al., 2012). Forskningen har också studerat vilken inverkan deltagande 

budgetering kan ha, samt hur informationsdelning sker mellan över och underordnade i en 

budgetprocess (Brownell, 1980; Parker & Kyj, 2006). Tidigare forskning har också tittat på 

effekterna av att använda budgetering i en organisations prestationsmätning och 

kompensationssystem (Jensen, 2003). 
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Trots att vi vet att budgetstyrning fungerar på detta sätt och tenderar att skapa god planering 

och uppföljning uppstår det ändå avvikelser i budgeten. En avvikelse kan bland annat bero på 

att budgeten inte nyttjats fullt ut eller att den överskrids. Budgetstyrning spelar därför en viktig 

roll inom offentlig sektor, då deras syfte är att allokera skattebetalarnas pengar. Att avvikelser 

uppstår har i liten utsträckning granskats utifrån att det råder ett slösaktigt beteende. Vilket 

leder oss fram till vår problemformulering som lyder: 

 

Råder det ett slösaktigt beteende inom offentlig sektor och vad beror det på? 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att beskriva slöseri och förklara slösaktigt beteende inom offentlig 

sektor. Rapporten syftar också till att förklara om inköp i slutet av budgetperioden beror på 

effekterna av den styrningen som råder inom den offentliga sektorn. Genom att uppnå syftet 

hoppas vi kunna bidra med ny kunskap om planering, uppföljning och styrning, samt vilken 

påverkan dessa faktorer har gällande etik inom offentlig sektor. Resultatet av denna rapport kan 

vara till nytta för hur offentliga verksamheter väljer att styra sin organisation, samt ge en ökad 

förståelse kring dess konsekvenser.  

 

För att uppnå syftet kommer ett antal djupintervjuer att genomföras med människor som jobbar 

inom den offentliga sektorn. De kommer få möjligheten att vara anonyma då ämnet kan anses 

känsligt att diskutera. Intervjufrågorna kommer att utformas utifrån den teori som tagits fram 

för att möjliggöra relevanta jämförelser mellan verklighet och teori. Då arbetet är tidsbegränsat 

har vi valt att göra avgränsningar. Rapporten kommer att granska problemet utifrån 

budgetstyrning inom offentlig sektor i Norrbotten, där delar av dessa sektorer kommer att 

studeras.  
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2. TEORI 
I följande kapitel kommer tidigare forskning att behandlas för att få en bredare insikt inom 

ämnet. Vi kommer att gå djupare in i de centrala begreppen samt presentera en teoretisk 

analysmodell. 

 

De allra flesta organisationer vill nå framgång och visa på goda resultat. För att uppnå det krävs 

god styrning. Styrning handlar om att medvetet samordna resurser och värderingar för bestämda 

ändamål, vilket i grunden handlar om att påverka människors beteenden. (Bergstrand & Olve, 

1992) Ett bevis på effektiv styrning är då organisationsmedlemmarnas individuella mål 

överensstämmer med organisationens övergripande mål, även kallat målöverensstämmelse 

(Jap, 1999). Ett sätt att nå hög målöverensstämmelse kan bland annat vara genom 

budgetstyrning (Libby & Lindsay, 2010). 

 

Budgetstyrning är ett verktyg vid beslutsfattning och har bland annat i syfte att övervaka och 

reducera handlingsutrymmen. Det är ett sätt att kontrollera och motivera personer, samt ett 

verktyg vid fördelning av resurser inom en verksamhet. Budgetstyrning syftar till att skapa 

jämförelseunderlag för att kunna mäta prestationer, vilket handlar om att jämföra verkligheten 

mot det planerade. Det innebär också en strategisk planering som handlar om att utarbeta de 

åtgärder som är nödvändiga för att genomföra och implementera organisationens strategi och 

vision. (Fundahn & Holmgren, 1992) 

2.1 Budget 

 

Ett av budgetens syfte är att skapa god planering (Wallander, 1999). För att kunna planera 

långsiktigt är en verksamhet beroende av dess förutsättningar i form av miljö, ledarskap, 

planeringskompetens och storlek. För att dessa faktorer ska vara gynnsamma krävs i sin tur god 

ekonomi (Bryson, 1988). I kombination med långsiktig planering och god ekonomi kan en 

verksamhet lättare hantera avvikelser i budgeten. Det innebär samtidigt att verksamheter med 

sämre ekonomi har svårare att planera, vilket kan medföra större budgetavvikelser. En budget 

har även begränsningar i form av tid, vilket därför kräver effektiv planering (Anthony et.al., 

2014).   

 

En budget framställs i monetära termer och utmaningen är att få människor i verksamheten att 

förstå dessa termer. Verksamheter skapar ofta enskilda budgetar för sina olika avdelningar, 

exempelvis intäkt-, kostnads- och marknadsföringsbudget. Ett vanligt tillvägagångssätt vid en 

budgetprocess är inkrementell budgetering. Inkrementell budgetering innebär att organisationer 

utgår från tidigare års budget och lägger på en viss procentsats varje år (Prabowo, 2018). 

Hartman, Smith, Heffler & Freeland (2006) menar att det finns utmaningar för de offentliga 

verksamheter som använder sig av enbart inkrementell budgetering. De menar att komplement 

kommer att behövas till denna typ av budgetering för att kunna möta den innovativa 

utvecklingen. Budgetering innebär prognostisering över framtida händelser och som därmed 

skapar planeringsunderlag för verksamheten. Detta ger verksamheten en grund att stå på och 

en möjlighet till att nå önskvärd riktning (Arwidi & Samuelson, 1991). 
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2.2 Inköpsprocessen 

 

En verksamhets inköpsprocess har stor påverkan på dess budget. Eftersom den offentliga 

sektorn upphandlar och gör inköp med skattepengar som kommer från allmänheten, finns det 

strikt lagstiftning som måste följas. Exempelvis måste den offentliga sektorn alltid förhålla sig 

neutralt och objektivt till sina leverantörer. De måste även rikta sig till alla företag som 

uppfyller grundkraven för inköpet, samt ta alla dessa företag i beaktande. Detta gör också att 

inköpsprocessen tar betydligt längre tid än för privata verksamheter. Inköpsprocessen måste 

dessutom formas av öppenhet och proportionalitet. (Upphandlingsmyndigheten, 2017) 

 

År 2011 var summan för inköp inom den offentliga sektorn 583 miljarder kronor (Berman, 

2008). I artikeln ”vart tar pengarna vägen”, skriven av Nilsson, Berman, Mandell, Nyström och 

Pyddoke (2012), diskuteras vikten av uppföljning riktat mot inköp inom offentlig sektor. De 

menar att det saknas bra kostnadsuppföljning och kunskapsåterföring inom den offentliga 

sektorn. Förklaringar som diskuteras till varför kostnadsuppföljning ofta saknas är bland annat 

att det inte finns någon egennytta av uppföljning inom offentlig sektor. Författarna menar att 

enheter kan använda upp hela deras tilldelade resursmängd trots att det hade varit möjligt att 

förbruka mindre. En annan förklaring som diskuteras kring varför kostnadsuppföljning oftast 

saknas ligger hos politikerna. De menar att det är politikernas egennytta som maximeras då 

medborgarna inte kan observera deras handlingar utan bara dess konsekvenser. Författarna 

skriver att bättre uppföljning behövs, där politiker i större utsträckning får stå ansvariga för de 

avvikelser som uppstår och inte tjänstemännen som agerat efter vad politikerna har bestämt 

(Nilsson et.al., 2012). 

 

Tidigare i rapporten nämns att planering en viktig komponent för att forma en bra budget. En 

välplanerad budget ger mindre avvikelser medan i en dåligt planerad budget tenderar avvikelser 

att uppstå mer frekvent (Anthony et.al., 2014). Avvikelser som uppkommer i form av att 

budgeten inte utnyttjats fullt ut återgår i de flesta fall tillbaka till verksamhetens gemensamma 

kassa. Vid en sådan situation är risken stor att verksamheten få mindre i budget nästkommande 

år (Hansen, Otley, & Van der Stede, 2003). Författarna menar att budgetering kan framkalla 

dysfunktionella beteenden i form av egenintresse. Dessa dysfunktionella beteenden kan bland 

annat tas i uttryck i form av att enhetschefer kan känna sig tvingade att spendera hela den 

tilldelade budgeten i rädsla att få mindre nästkommande år. Budgetering kan därmed skapa 

suboptimering där chefer främst ser till sin egen avdelning istället för att se till verksamhetens 

helhet. Beteenden av dessa slag hindrar således verksamheten att fördela ut sina resurser där de 

gör mest nytta (Hansen et al., 2003). Ekholm & Wallin (2000) beskriver samma fenomen och 

förklarar beteendet utifrån rädsla att få mindre i budget nästkommande år.  
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2.3 Kommunikation 

 

Kommunikation handlar om att överföra information och erfarenheter från en punkt till en 

annan. Kommunikation är en avgörande faktor vid utformning av budget då den möjliggör ett 

informationsflöde mellan de anställda. I samband med att betydande information kan flöda upp 

och ner inom verksamheten ökar sannolikheten till att skapa en flexibel budget som också 

stämmer väl överens med verkligheten. (Boh, Yellin, Dill, & Herbsleb, 2003) 

 

Deltagande budgetering är ett sätt att kommunicera inom en verksamhet. Till exempel införs 

en rad olika ledningssystem såsom Lean (Arnaboldi, Lapsley, & Steccolini, 2015) i syfte att 

öka kommunikation och öka medvetenhet genom kommunikation. Dagliga eller veckovisa 

möten förs in för att följa upp och ifrågasätta arbetssätt även kopplat till kostnader. Denna 

budgetering innebär att anställda får möjlighet till att kommunicera sin privata information till 

ägaren (Covaleski, Evans, Luft & Shields, 2006). Deltagande budgetering har tidigare kopplats 

till högre prestation i samband med att kommunikationen och därmed motivationen stärks. 

Senare studier har dock riktat kritik mot denna budgetprocess då det är kostsamt och 

tidskrävande att involvera fler anställda (Macintosh, 1985). 

 

Dunks (1993) studie visar på vikten av informationsflöde och grad av deltagande. Studiens 

slutsats är att motsträvighet till budgeten är lägre då samtliga av de tidigare nämnda faktorerna 

är höga. Studien berör ämnet utifrån toppstyrning som innebär att högre uppsatta chefer sätter 

budgeten för chefer längre ner i hierarkin. Författarna kritiserar denna typ av styrning då 

budgeten tenderar att bli mindre realistisk i samband med att den information som finns längre 

ner inom verksamheten inte beaktas.  

2.4 Kontroll 

 

Att ha bra kontrollverktyg inom en verksamhet är av stor betydelse. Dålig kontroll kan bland 

annat leda till stora förluster samt påverka verksamhetens rykte. Att använda sig av kontroll är 

ett sätt att säkerställa att de anställdas beteenden överensstämmer med organisationens mål. 

(Merchant & Van der Stede, 2007) Inom organisationer används strategisk planering då den är 

en integrerad del av strategin. Den offentliga sektorn är dessutom styrd av lagstiftning vilket 

gör att deras frihet till budgetplanering är begränsad. Den ekonomiska drivkraften i dessa 

organisationer är inte vinst, utan att maximera produktionen inom en viss budget (Bryson, 

1988).  

 

Inom den offentliga sektorn är det av stor betydelse att budgeten varken överskrids eller 

underskrids, då syftet är att allokera resurser på ett effektivt sätt. För att undvika dessa 

budgetavvikelser måste verksamheten ha möjlighet att styra dessa avvikelser med hjälp av täta 

budgetkontroller (Johansson & Siverbo, 2014). Detta är även något som Van der Stede (2001) 

undersöker i sin studie där han menar på att täta budgetkontroller bidrar till minskad 

motsträvighet till budgeten.  
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2.5 Teoretisk analysmodell 

 

Genom att sammanställa den teoretiska referensramen har en teoretisk analysmodell tagits 

fram, se figur 1 nedan. Denna modell bidrar med djupare förståelse kring de centrala begrepp 

som används för att uppnå rapportens syfte. De faktorer som påverkar budgetstyrningen och 

som är centrala i modellen är inköpsprocess, kommunikation och kontroll. Inköpsprocessen 

utgör en stor del av den offentliga sektorns arbete och är därför en viktig komponent att granska 

utifrån slösaktigt beteende (Berman, 2008). Den offentliga sektorn i Sverige utgör ett stort 

organ med många anställda (Statskontoret, 2016). Därför spelar kommunikation en viktig roll 

för en verksamhets möjlighet att uppnå en flexibel och verklighetsförankrad budget (Boh et al., 

2003). Den sista faktorn kontroll är ett sätt för en organisation att säkerställa att bland annat 

personalen arbetar mot organisationens övergripande mål (Merchant & Van der Stede, 2007). 

Det är också ett sätt att kontrollera att personalen använder skattebetalarnas pengar på ett 

korrekt och oklanderligt sätt (Arthur, 1994). 

 

 
Figur 1: Teoretisk analysmodell 
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3. METOD 
I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt och genomförande. Kapitlet behandlar 

studiens forskningsansats, undersökningsansats, urval, mätinstrument samt analysenhet. I 

slutet av kapitlet diskuteras tillförlitligheten.  

3.1 Forskningsansats 

 

För att få svar på rapportens syfte och problemformulering har tidigare studier inom 

budgetering och styrning granskats. Detta för att få en bredare förståelse och kunskap inom 

ämnet. De tidigare studierna som har berört detta område visar på vilka faktorer som kan 

påverka budgetstyrning. Sekundärdata har samlats in från olika databaser som Google Scholar 

och Luleå Tekniska Universitets egna databas, samt från Universitetsbiblioteket. Utifrån dessa 

källor har vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker utgjort grunden för arbetet.   

 

Ett deduktivt synsätt har tillämpats för att besvara rapportens forskningsfråga. Detta innebär att 

tidigare teorier lägger grunden för arbetet i form av den insamlade sekundärdata. Datan jämförs 

därefter mot den empiri som tagits fram för att sedan analyseras. Genom en kvalitativ metod, i 

form av djupintervjuer, kunde en bredare förståelse och kunskap om budgetstyrning inom 

offentlig sektor erfaras. Frågorna grundar sig på den teori som tagits fram för att i slutet av 

rapporten kunna besvara forskningsfrågan. Intervjuerna spelades inte in vilket innebär att 

arbetet har präglats av ett analytiskt arbetssätt. Rapporten grundar sig i realismen då författarna 

tror att verkligheten finns oberoende om den upplevs eller ej. Vi menar därmed att kunskap 

förvärvas genom erfarenhet och tror på ett empiriskt synsätt.   

3.2 Undersökningsansats 

 

För att ge den bredd som behövs för att besvara forskningsfrågan, samt få ett bra 

analysunderlag, har ett antal djupintervjuer genomförts. Vi tog kontakt med respondenterna 

genom telefon- och mail. Majoriteten av intervjuerna skedde i fysisk närvaro och de resterande 

genom telefon. För att de responderade inte skulle begränsa sina svar, då ämnet kan anses 

känsligt, är alla medverkande anonyma. Intervjuerna syftar till att ge kunskap om hur 

budgetstyrningen ter sig inom den offentliga sektorn, samt se vilka faktorer som påverkar detta. 

Genom att undersöka hur anställda inom olika positioner upplever budgetstyrningen kan 

studien nå ett resultat bestående av flera infallsvinklar. Olika positioner inom hierarkin ger 

därmed möjlighet till bredare kunskap om vilka faktorer som påverkar budgetstyrning i 

offentlig sektor. I figur två finns de olika positionerna representerade, bestående av: högsta 

ledningen, administrativa ledningen, operativa ledningen.  
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Figur 2: Hierarkin 

3.3 Urval 

 

Studien har avgränsats till att undersöka budgetstyrning inom offentlig sektor i Norrbotten. För 

att inte äventyra respondenternas anonymitet är rapporten riktad mot all offentlig verksamhet 

istället för en specifik. För att säkra respondenternas anonymitet har det empiriska materialet 

hanterats varsamt. Vi som författare har medvetet valt att inte prata eller diskutera den 

empiriska datan offentligt utan endast med vår handledare för att säkerställa respondenternas 

anonymitet och integritet. Intervjupersonerna har valts ut inom olika delar av den offentliga 

sektorn för att få en bättre insikt om budgetstyrning inom offentlig sektor. Allt från anställda 

inom kommuner till anställda inom landsting. Intervjupersonerna representerar chefer med stort 

inflytande inom verksamheten och anställda med direkt koppling till slutkund. Ett snöbollsurval 

har till viss del använts i arbetet vilket innebär att icke-slumpmässigt utvalda respondenter 

rekommenderar nya personer som de anser skulle vara lämpliga för studien (Matthew & Carole, 

2016). I urvalsprocessen har ett medvetet fokus legat på att ha en jämn fördelning mellan de 

responderandes maktpositioner inom sin verksamhet. Studien tar därmed hänsyn till stora delar 

av den hierarki som råder inom den offentliga sektorn. Urvalsstorleken i denna rapport består 

av elva stycken responderande.  

 

Tabell 1: Urval 

 

 

Funktion Antal 

Högsta ledningen 2 

Administrativa ledningen 5 

Operativa ledningen 4 
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3.4 Mätinstrument 

 

För att studien ska nå hög validitet och vara mätbar utgår intervjufrågorna från den tidigare 

forskning som utgör rapportens teoridel. Enligt Matthew och Carole (2016) är det av stor vikt 

att mäta begrepp och utveckla indikatorer så att det som avses att mätas faktiskt mäts. 

Intervjuguiden är indelad i fyra delar, där den första utgör allmänna frågor i syfte att få 

respondenten att känna sig bekväm och få igång ett samtal, se bilaga 1. De resterande delarna 

är uppbyggda utifrån teoridelens rubriker och utgörs av öppna frågor i syfte att få mer komplexa 

svar. Intervjuerna har utgått från intervjuguidens struktur, men det har samtidigt funnits 

utrymme för flexibilitet. Detta gav möjlighet till bättre dialog med respondenterna vilket 

skapade utrymme till att fånga upp viktiga synpunkter och perspektiv som inte var förberedda. 

Alla respondenter ombads att ge konkreta exempel på situationer för att skapa bättre underlag 

till analys. Detta var också ett sätt att säkerställa att deras tidigare svar stämde överens med det 

nämnda exemplet, samt en möjlighet till att få mer uttömmande svar.  

3.5 Analysenhet 

 

I teoridelen har en analysmodell tillämpats (se figur 1). Modellen innefattar de tre faktorerna 

inköpsprocessen, kommunikation och kontroll som alla påverkar budgetstyrning inom offentlig 

sektor. Dessa faktorer har tagits fram utefter vad tidigare forskning har visat och dessa har också 

lagt grunden till intervjuguiden till empiridelen. I senare kapitel har ett resultat redovisats som 

sedan analyserats mot teoridelen i kombination med författarnas egna reflektioner.  

 

Studien syftar till att beskriva och förklara om det råder slöseri inom offentlig sektor och vad 

det är som påverkar detta. Analysen sker utifrån de tidigare nämnda faktorerna för att granska 

vilken eller vilka som har störst påverkan till slöseri. Då intervjuerna gav möjlighet för de 

responderande att svara bredare, bidrog detta till fler infallsvinklar i hur slöseri kan uppstå. 

Infallsvinklarna har också analyserats och sammanställts för att bringa ny kunskap inom 

området.  

3.6 Tillförlitlighet 

 

För att säkerställa att artiklarna och rapporterna är av god och pålitlig kvalité har bland annat 

antal citeringar varit avgörande, samt att det finns en kvalitétstämpel såsom peer rewied.  

 

Validiteten påverkas i stor utsträckning hur de utvalda respondenter representerar sin enhet och 

om dessa ger en rättvisande bild över de resterande som inte deltar i studien. För att öka graden 

av reliabilitet har det gjorts ett antal intervjuer inom samma enheter. Om de responderande har 

samma erfarenheter och åsikter inom deras enhet, styrker detta deras påståenden och bidrar till 

mer tillförlitligt analysmaterial. För att säkerställa att respondenternas svar var pålitligt ombads 

de under intervjuns gång att ge egna exempel på scenarier. Ämnet kan anses känsligt och vi 

valde därför att inte spela in intervjuerna vilket kan ge en uppfattning om låg reliabilitet. Valet 

grundade sig i att vi ville försäkra att respondenterna skulle känna sig trygga i sin anonymitet 

och då fritt våga tala om sina erfarenheter för att på så sätt uppnå högre total reliabilitet. För att 
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inte äventyra respondenternas anonymitet benämns de i studien som A, B C och så vidare. 

Deras position inom hierarkin visas enbart under rubriken 3.3 Urval, där de elva responderande 

sammanställts i en tabell utan att avslöja vilken respondent som tillhör vilken intervju. I 

urvalsprocessen fanns en medveten strategi att fånga respondenter från så många delar av 

hierarkin som möjligt. Detta för att skapa en bredd i studien och att stämma av att det som 

uttryckts högst upp i hierarkin och stärkts längst ned i dito. För att öka validiteten ytterligare 

hade fler personer kunnat intervjuats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

4. RESULTAT AV EMPIRI 
I detta kapitel presenteras det material som framkommit under de intervjuer som genomförts. 

Empirin består av totalt 11 intervjuer där kapitlet inleds med de tyngre intervjuerna A-F. 

Därefter är de övriga intervjuerna sammanställda som består av respondenter som jobbar 

under intervjupersonerna A-F. 

4.1 Intervjuperson A 

 

Enligt respondent A används inkrementell budgetering, där budgeten ökar med några procent 

varje år till följd av inflation. A är ansvarig för budgeten men denne har ej någon möjlighet att 

påverka budgeten och deltar därför inte vid utformningen. Den responderande anser sig vara 

väl insatt i de mål och visioner som råder inom dennes verksamhet. Målet för budgeten är att 

den ska vara i balans. Verksamheten ska inte vara vinstdrivande utan deras uppgift är att fördela 

ut resurser med ansvar då det gäller skattebetalarnas pengar. A ser inte någon koppling mellan 

budgetens mål och verksamhetens övergripande mål.  

 

A anser inte att budgeten tar hänsyn till de viktigaste faktorerna inom sin enhet och menar på 

att budgeten är trögrörlig. A nämner ett exempel där dennes enhet blivit tilldelad en viss budget 

som tagit hänsyn till deras viktigaste faktorer. När dessa faktorer under vissa omständigheter 

har förändrats har flexibiliteten i budgeten varit låg. Något annat som också påverkar budgetens 

flexibilitet negativt är de lagar och regler som styr verksamheten. Exempelvis hur många 

anställda som krävs för att verksamheten ska kunna utföra ett visst arbete.  

 

“I vissa fall kräver arbetet endast en anställd istället för två. Det går därför åt 

mer resurser till personalkostnader än vad som är nödvändigt, vilket är en form 

av slöseri.” 

 

Andra enheter som arbetar inom samma verksamhetsområde blir alla tilldelade varsin budget. 

A menar att det även här råder brist på flexibilitet då verksamheterna saknar ett kollektivt 

arbete. Exempelvis kan det köpas in material som alla enheter använder sig av, men att behovet 

av dessa varierar under tid mellan enheterna. A menar därför att det förekommer onödiga inköp 

på grund av bristande kommunikation mellan enheterna. Om enheterna istället slår ihop sin 

totala tillgång på en specifik produkt skulle det täcka alla enheters behov. Idag köper de olika 

enheterna in efter deras egna behov vilket bidrar till onödiga inköp. A menar på att det borde 

finnas ett centralt lager för dessa produkter och ett samarbete som bidrar till ett minskat slöseri.  

 

Verksamhetens planering sträcker sig ett år fram i tiden och avstämningar sker varje månad. 

Om enheten ligger plus mot det budgeterade är detta inget som enheten får ta med in i 

nästkommande år. A menar på att det inte finns några incitament till att hålla nere vissa 

kostnader för att spara pengar. Exempelvis då det kommer till anställning av yngre personal 

som kostar verksamheten mindre i form av lägre arbetsgivaravgifter. Den summa som A:s enhet 

skulle spara in, är inte nog stor för att exempelvis kunna anställa en ytterligare person eller göra 

en större investering. Det finns liten möjlighet för A att korrigera en satt budget då cirka 90% 

går till personalkostnader. Detta menar A bland annat beror på att det är politikerna som styr. 
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Då personalkostnader är den största kostnadsposten är det känsligt att säga upp folk, och ännu 

känsligare under valår. 

 

A anser inte att budgeten tar hänsyn till den innovativa utvecklingen då den inte ger utrymme 

till att köpa in nya innovativa produkter. Om enheten skulle vilja köpa in en ny produkt måste 

de ansöka om pengar från fonder. Inom inköpsprocessen är det mesta redan färdigförhandlat, 

och om det inte finns något avtalat måste verksamheten nå ut till minst tre leverantörer innan 

köpet sker. A bekräftar att det finns en rädsla att få mindre i budget nästkommande år om 

budgeten inte har nyttjats fullt ut. Här handlar det om att inventarier som inte är nödvändiga 

köps in. Dessa inköpsposter sker främst i slutet av en budgetperiod. A bekräftar att det sker 

avvikelser i budgeten och att dessa främst uppstår under sommarperioden då det är fler vikarier 

i omlopp.  

4.2 Intervjuperson B  

 

B ansvarar för flera enheter och deras inköpsprocesser. B jobbar nära de som har budgetansvar 

men denne har liten påverkan på utformningen av budgetarna. B har god insikt i de mål och 

visioner som dennes verksamhet har och tycker att visionen går ihop med sättet dennes 

verksamhet arbetar på. Inom B:s enhet finns det en ambition att få alla att förstå och jobba mot 

verksamhetens mål. B förklarar att det finns ett stort fokus på upphandlingar av ramavtal. Om 

den formella upphandlingen redan finns går inköpet fort medan om B istället måste gå ut i 

offentlig upphandling är tidsspannet betydligt längre. Det finns strikt lagstiftning kring offentlig 

upphandling vilket gör att inköpsprocessen kräver mycket tid och resurser. 

 

B menar att det inom offentlig sektor råder brist på kontroll och planering av inköp och då 

främst inköp av material. Dessa brister har medfört ett slösaktigt beteende där det saknas 

personal som hålls ansvarig. Materialinköpen utgör hälften av alla resurser inom B:s 

verksamhet och har därför en stor kostnadspåverkan. Förslaget är att satsa på innovativ 

utveckling i form av digitalisering.   

 

“Det borde läggas ner mer tid och resurser på kontroller för att minska det 

slösaktiga beteendet som råder.” 

 

B bekräftar att det förekommer onödiga inköp i slutet av budgetperioder i syfte att nyttja 

budgeten fullt ut. Inköpen grundar sig i rädslan att få mindre i budget nästkommande år och B 

menar att beteendet har pågått under en lång tid. För att råda bot på rädslan menar B att det 

krävs ett ökat deltagande bland de anställda samt ett bättre informationsflöde inom 

organisationen.       

 

B ansvarar för en stor verksamhet där det förekommer stor oreda kring både inköpen och 

de avtal som fastställts med leverantörerna. Även här spelar bristen på kontroll och planering 

en viktig roll. Ett tydligt exempel är där en leverantör kan höja styckpriset på en viss produkt 

som sedan kan gå obemärkt förbi. Prisökningen kan anses vara marginell för den enskilda 
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produkten, men i slutändan medför en sådan prisökning stora konsekvenser för verksamheten. 

Därför krävs bättre kontroll och planering för att undvika denna typ av omedvetet slöseri.  

4.3 Intervjuperson C  

 

C ansvarar för flera enheter och deltar i budgetprocessen. Budgeten utgår från tidigare år där 

en procentuell ökning sker varje år. C anser att inkrementell budgetering är ett bra 

tillvägagångssätt då den är verklighetsförankrad. C nämner att politikerna har störst inflytande 

över budgeten och övriga anställda inom kommunen får komma med förslag. C är väl insatt i 

de mål som verksamheten har och anser att dessa mål inte stämmer överens med budgetens 

utformning. Enligt C beror denna skiljaktighet på att politikerna behöver vara mer insatta i det 

faktiska arbetet som utförs i verksamheten, samt bli mer noggranna. Varje månad jämför 

verksamheten utfallet mot det planerade. För varje förvaltning sker kontinuerliga kontroller av 

budgeten och vid avvikelser hålls varje enhetschef ansvarig och tvingas skriva 

avvikelserapporter.  

 

Trots att C är kommunchef och ansvarar för flera enheter har denne enbart ansvar för en av 

förvaltningarna och dess budget. Detta innebär att C har möjlighet att korrigera den budget 

inom sin förvaltning, men det finns ingen möjlighet att korrigera någon annan förvaltnings 

budget. Exempelvis om barn och utbildningsnämnden skulle strama åt sin budget och erbjuda 

mindre läxhjälp, påverkar detta i sin tur socialförvaltningen som troligtvis måste lägga ner mer 

resurser för att bistå med den hjälp som behövs för vissa familjer. 

 

“Det råder stuprörsliknande styrning inom budgeten, där varje enhet har sin 

enskilda penningpåse. Det borde finnas ett mer kollektivt arbete för att uppnå 

bättre fördelning av skattebetalarnas pengar.” 

 

Den “stuprörsliknande” styrningen påverkar kommunikationen inom verksamheten. Här menar 

C att det finns stor utvecklingspotential. Denne trycker på att både politikerna och den övriga 

verksamheten måste få en ökad kunskap och förståelse för budgeten och kommunens ekonomi.  

 

Inköpsprocesserna kan skilja sig inom verksamheten då vissa inköp tar längre tid än andra. C 

menar att verksamheten har svårt att skriva kravspecifikationer vilket visar på bristande 

kunskap inom området. Tidigare har verksamheten haft få kontinuerliga uppföljningar av de 

inköp som gjorts vilket har utmynnat i slöseri. Kontroller av personliga utlägg har därför blivit 

hårdare då verksamheten såg att mycket pengar försvann. C menar att den ökade kontrollen har 

bidragit till ett minskat slösaktigt beteende och verksamheten drar stora lärdomar av dessa 

kontinuerliga kontroller. Det finns fortfarande förbättringspotential och verksamheten satsar på 

internutbildning inom detta område.  

 

C talar om ett ytterligare slösaktigt beteende som råder inom verksamheten. Trots att det finns 

färdiga avtal med leverantörer, som ger möjlighet till billigare varor, köper anställda ändå in 

varor från andra leverantörer. Dessa ogynnsamma beteenden uppstår i kombination av att det 

finns flera kreditkort ute i verksamheten och att få kontroller av dessa kreditköp görs. Det stora 
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problemet inom verksamheten är den rådande brist på kunskap och deltagande som finns hos 

de anställda. Verksamheten behöver också få en ökad flexibilitet och en vilja hos de anställda 

till att påverka och förstå budgeten. C menar att ett ökat engagemang skulle bidra till ökad 

effektivitet och minskat slöseri inom verksamheten.   

4.4 Intervjuperson D 

 

D jobbar för en verksamhet där befolkningens hälsa är avgörande för dess budgetutfall. Lagarna 

styr strikt hur verksamheten arbetar och den medför svårigheter till att planera långsiktigt då 

lagen kräver bestämda utföranden. Budgeten ska utgå från tidigare års utfall med inflation som 

påslag, men trots många år av budgetöverskridanden får verksamheten ingen utökad budget 

utan endast ett inflationspåslag.  

 

“Vi kan aldrig neka bidrag, vilket har medfört att vi ofta har gått över budgeten.” 

 

För att hela förvaltningen ska nå en budget i balans måste pengar från andra enheter omfördelas 

under året. D menar därför att det finns en hög grad av flexibilitet inom verksamheten, men att 

detta till störst del beror på den strikta lagstiftning som råder. D menar dock att budgeten skulle 

behöva ses över för att bättre matcha verkligheten. Varje gång andra enheter inom förvaltningen 

tvingas omfördela pengar till D:s enhet skapas en påfrestning på de andra enheternas budget. 

Gällande den innovativa utvecklingen anser D att det fördelas ut lite resurser till detta område. 

 

D anser inte att budgeten stämmer överens med verksamhetens mål och vision. Detta då antalet 

ansökningar som strömmar in kan aldrig kan förutses, vilket gör att efterfrågan sällan matchar 

den satta budgeten. Varje månad sker en avstämning av budgeten vilket är av stor vikt då 

verksamheten utsätts för många oförutsedda kostnader. Det finns ingen möjlighet till att planera 

långsiktigt vilket D menar beror på den osäkerhet som råder kring antalet ansökningar. D tycker 

att dennes åsikter tas i beaktande av de som utformar budgeten. Dock menar D att det råder ett 

bristande engagemang inom hela förvaltningen rörande budget.   

 

Vid större inköp måste D:s verksamhet skicka ut offerter till olika leverantörer som sedan har 

en månad på sig att svara. Det finns inga färdiga ramavtal då de jobbar på uppdrag av de 

sökande. D skriver gärna offerterna själv då denne anser sig ha god insikt i vad allt kostar. 

Under perioder då budgeten överskrids förekommer uppföljningar som granskar 

bakomliggande faktorer och i vissa fall sker åtgärder. D anser därför att verksamheten har 

tillräcklig uppföljning av de inköp som görs. D menar att det inte råder några direkt onödiga 

inköp kopplade till de sökandes räkning, men att det brister inom verksamheten. Här rör det sig 

om onödiga inköp, som främst sker i slutet av året, i syfte att göra upp budgeten för att 

säkerställa att få samma budget nästkommande år. 
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4.5 Intervjuperson E 

 

E ansvarar för flera områden inom sin verksamhet och har stor påverkan på budgeten. Den 

responderande har god insikt i de mål och visioner som verksamheten har och kan se en 

koppling mellan de satta målen och budgeten. Inom E:s verksamhet tas budgeten fram både 

från föregående års utfall och utifrån framtida aspekter. Verksamheten påverkas till stor del av 

de lagar som finns och den politik som råder. E trycker på vikten av att planera långsiktigt och 

att ha koll på vart verksamheten är på väg.  

Varje månad jämför verksamheten budgetutfallet mot det planerade. Tre gånger per år sker det 

större avstämningar av budgeten för att granska hur det går för verksamheten. Det förekommer 

ofta budgetavvikelser inom verksamheten men det finns alltid någon som hålls ansvarig för 

dessa. E anser att det råder en bristande kommunikation inom verksamheten samt att det inte 

finns något utrymme för att korrigera budgeten under året. E tycker inte att budgetfördelningen 

bidrar till att verksamheten tar hänsyn till den innovativa utvecklingen. E menar att 

verksamheten måste jobba mer effektivt för att möjliggöra satsningar på innovativ utveckling, 

samt att det måste finnas en balans mellan att både spara och satsa pengar.  

E bekräftar att det har förekommit inköp som denne anser är onödiga och att detta fenomen är 

något som det talats om inom verksamheten. Detta har skett i form av att enheter har ökat på 

sina förråd i rädsla att få mindre nästkommande år. E menar att slöseriet förekommer alltmer 

sällan då verksamheten har en ansträngd budget vilket medför minskat utrymme till slöseri.  

 

“Jag påstår att dessa onödiga inköp sällan förekommer, men om du skulle 

intervjua någon annan inom verksamheten skulle denne säkert ha en annan 

uppfattning.” 

4.6 Intervjuperson F 

 

Inom F:s enhet används inkrementell budgetering med ett procentuellt påslag varje år. F menar 

att budgeteringen inom offentlig sektor är en komplex och svår uppgift och anser därför att 

inkrementell budgetering är att föredra då den är enklare att ta fram. Respondenten kan även se 

en tydlig koppling mellan verksamhetens mål och dess budget.  

En gång i månaden jämför verksamheten utfallet mot det budgeterade. Utöver dessa 

jämförelser, sker det kontroller från oberoende ekonomer inom verksamheten. Kontrollen sker 

med hjälp av ett speciellt program som verksamheten har använt sig av i cirka 2–3 år. F menar 

att programmet är komplicerat men behövligt då kontrollerna blir lättare att göra. Det finns 

dock ingen möjlighet för F att korrigera en budget om det skulle behövas. Detta på grund av att 

verksamheten är väldigt styrd av politikerna och hur de väljer att “placera” verksamhetens 

pengar. Det är politikerna som sätter budgetramen för hur verksamheten ska skötas under ett 

år, vilket respondenten menar har begränsat möjligheten till att planera långsiktigt. F menar att 

det har blivit bättre sedan verksamhetens nya ekonomichef tillträdde. Den nya ekonomichefen 

har tidigare jobbat för den privata sektorn och menar att det är viktigt att kunna planera 3–5 år 
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framåt i tiden. Nu har verksamheten budgetar som sträcker sig 5 år framåt vilket respondenten 

tycker är till stor fördel för verksamheten 

 

F är ansvarig för många enheter och menar att tiden inte alltid räcker till varför F anser att tiden 

är den största begränsningen inom budgetarbetet. F ser allvarligt på de när det uppstår 

avvikelser i budgeten och vill alltid ha en förklaring till varför dessa uppstår. Vid dyrare 

investeringar måste verksamheten äska om pengar från en investeringsbudget utanför 

verksamhetens budget. Där måste den äskande, på ett korrekt och bra sätt, motivera varför just 

dennes verksamhet ska få pengar till en dyrare investering. Denna process är något 

respondenten tycker tar lång tid att göra.  

 

Vid en inköpsprocess är enheten strikt skyldig att köpa från leverantörer där färdiga ramavtal 

finns. Inköp som sker utanför ramavtalen kräver en förklaring varför av den som hålls ansvarig. 

Det sker därför ständigt kontinuerliga kontroller av verksamhetens inköp vilket F ser som något 

positivt. F menar att dessa hårdare kontroller har vidtagits på grund av misskötsel från andra 

enheter. Respondenten vittnar om onödiga inköp som ägt rum under åren. Bland annat 

“julklappsshopping”, där verksamheten såg att inköpsposterna ökade markant under december 

månad. Detta har under de senaste åren dock tagits bort.  

 

F tycker att kommunikationen mellan dennes enhet och de som sitter högre upp i hierarkin 

fungerar bra, men menar att det är svårt att påverka budgeten eftersom verksamheten är väldigt 

styrd av politikerna. På grund av att politikerna är de som sätter budgetramarna och bestämmer, 

menar respondenten att det skulle vara svårt att möjliggöra högre grad av delaktighet.  

4.7 Övriga intervjuer 

 

Nedan sammanställs intervjuer som har genomförts med anställda som jobbar under 

intervjupersonerna A-E. Dessa respondenter har inget, eller till liten del ansvar för budget och 

inköpsprocesser varför de har sammanställts mer kortfattat. Intervjuerna har i syfte att bekräfta 

och exemplifiera det som intervjupersonerna A-F talat om i sina intervjuer. 

 

4.7.1 Intervju X 

 

X talar om att det har köpts in material i slutet av året i rädsla i att få mindre nästkommande år. 

Materialet var inte onödigt i sig, men det var inget som verksamheten hade budgeterat för eller 

låg i brist med. Respondenten såg inte att inköpen tillförde verksamheten någon nytta och denne 

hade hellre sett att pengarna fördelats ut där behovet var större. Respondenten tror att en ökad 

förståelse kring budget och ekonomi hade bidragit till minskat slöseri. X menar på att det 

behövs ett ökat deltagande och engagemang från alla anställda inom verksamheten för att uppnå 

bättre resursfördelning av skattebetalarnas pengar.   
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4.7.2 Intervju Y 

 

Y menar att det råder stor brist på kommunikation mellan dennes enhet och de som styr över 

dem. Verksamheten drivs till stor del av intäkter i form av besökspriser. Respondenten berättar 

att de styrande själva bestämde att öka besökspriserna utan att först rådfråga dennes verksamhet 

som faktiskt hade kunskap och insikt om vad besökarna efterfrågade. Respondenten menar att 

denna prisförändring har medfört stora intäktsförluster som hade kunnat förhindras om 

kommunikationen varit bättre.  

 

Under vissa perioder blir verksamheten tilldelad en budget som ska användas till en viss typ av 

inköp och underhåll. Under dessa perioder menar respondenten att det finns en rädsla att få 

mindre i budget inför nästa tillfälle, om dessa resurser inte utnyttjas fullt ut. Rädslan resulterar 

i ett slösaktigt beteende där det köps in onödigt dyrt material i syfte att få budgeten i balans. 

Vid några tillfällen har verksamheten varit i stort behov av att göra en större investering. Detta 

har dock alltid varit för dyrt och pengarna har istället använts till, som nämnts tidigare, att köpa 

in onödigt material. Respondenten menar att det vid vissa tillfällen borde finnas möjlighet till 

att kunna spara delar av sin budget för att möjliggöra investeringar som medför större nytta för 

invånarna.   

 

4.7.3 Intervju Z 

 

Z berättar att dennes verksamhet har haft stora sparkrav de senaste åren. Trots detta har denne 

reagerat över de onödigt dyra inköpen som har gjorts. Respondenten anser sig ha god insikt och 

kunskap om de material som behövs för att bedriva verksamheten och menar att de många 

gånger skulle kunna köpa in betydligt billigare alternativ. Inköpen i sig är inte onödiga utan 

behövs för att driva verksamheten. Det är istället de onödigt höga priserna som medför slöseri. 

Respondenten deltar inget vid utformningen av budgeten men tror att det skulle vara gynnsamt 

för verksamheten om de högre uppsatta i större utsträckning rådfrågade de operativt anställda. 

 

4.7.4 Intervju Å 

 

Å menar att det inom verksamheten råder brist på kunskap och intresse för ekonomi hos de 

anställda inom offentlig sektor. Respondenten berättar att det vid ett flertal tillfällen förekommit 

slöseri i slutet av budgetperioder. Slöseriet beror på rädsla att få mindre i budget nästkommande 

år och därför köps det in material som egentligen inte behövs.  

 

“Många struntar i om det går dåligt för verksamheten, för de får lön ändå.” 

 

Respondenten menar på att bristande engagemang och intresse kan bero på att det är svårt att 

påverka verksamheten då offentlig sektor kan anses trögrörlig. Om en anställd har en idé eller 

synpunkt går detta genom många chefsenheter innan det landar hos den som ansvarar för 

budgeten. Denna process tar tid och många anställda tappar motivation till att förändra och 

förbättra.  
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4.7.5 Intervju Ä 

 

Ä menar att bristen på kommunikation är den största orsaken till att det vissa gånger köps in 

onödiga resurser till verksamheten. Under en period köpte högre uppsatta inom verksamheten 

in dyra produkter som aldrig kom till användning. Köpen genomfördes utan rådfrågning från 

den personal som faktiskt skulle använda produkterna. Respondenten menar att om de högre 

uppsatta cheferna hade rådfrågat den operativa personalen innan hade köpet aldrig skett.  
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5. ANALYS 
 

Det här arbetet fokuserar på slöseri inom offentlig sektor. Till en början var vi främst 

intresserade om slöseriet var planerat. Med planerat menar vi att stora inköp görs i slutet på året 

för att med principen om inkrementell budgetering få samma budget kommande år. Den här 

typen av planerade eller oplanerade inköp finns och är tydliga. Ämnet är däremot känsligt och 

vissa vill ogärna prata om det eller är ovilliga att dela med sig av erfarenheter. Dessutom skyller 

man på varandra där individer högre upp i organisationen menar att de inte har kontroll över 

inköp nere i verksamheten. Samtidigt menar individer längre ner i organisationen att politiker 

och beslutsfattare högre upp i organisationen är mer villiga och till och med uppmanar inköp i 

slutet på året vissa år medan de vissa år begränsar inköp mera. En respondent berättar att vissa 

år kan alla köpa in stora skärmar och det är vidlyftiga personalfester medan andra år är de 

betydligt mer begränsade. 

 

Vid sammanställning av samtliga intervjuer är det tydligt att ett slösaktigt beteende inom 

offentlig sektor fortfarande är aktuellt. I vissa fall är det medvetet, ibland omedvetet, och i andra 

fall är det lagen som styr mot det oönskade beteendet. Det medvetna slöseriet har uppstått i 

slutet av budgetperioder och vi ser två förklaringar till beteendet: (1) Att verksamheter är rädda 

att få mindre i budget nästkommande år om de inte förbrukar hela eller; (2) att det slösas för att 

det finns resurser kvar. Det omedvetna slöseriet sker löpande under året. Här kan det handla om 

att det finns en stor oreda kring ramavtalen där leverantörer höjer priser utan att verksamheten 

uppmärksammar detta. Det omedvetna slöseriet förekommer också på grund av bristande 

kommunikation mellan de högre uppsatta, som saknar viktig information och tar beslut om 

inköpen, och de anställda längre ner i hierarkin som de facto besitter kunskapen. Lagstiftningen 

är tidskrävande, ger minskad flexibilitet mot budget och gör det svårt för verksamheterna att 

planera långsiktigt. De beteenden som lagen framkallar är i sig inte oönskade men medför, med 

sina begränsningar, svårigheter att ha en effektiv budgetstyrning. Nedan sammanställs de olika 

typer av slöseri som förekommer inom verksamheterna, och vilka faktorer som spelar en stor 

roll till varför beteendet uppstår.  

5.1 Inköpsprocessen 

 

Upphandlingsmyndigheten (2017) tillhandahåller en strikt lagstiftning som reglerar relativt 

detaljerat vad som måste följas vid utformning av ramavtal. Respondenterna B och C anser att 

det är tidskrävande att utforma ramavtal och att det krävs god kunskap för att färdigställa dessa. 

Enligt Carpineti, Piga, & Zanza (2006) syftar ramavtal till att underlätta inköpen för 

verksamheter och göra dessa enheter mer kostnadseffektiva. Trots att det finns färdiga ramavtal 

bekräftar B och C att dessa ändå frångås, vilket bidrar till slöseri av resurser. Båda 

respondenterna menar att det behövs ökad uppföljning vilket betyder att även här är kontroll en 

viktig faktor för att minska slöseri. Alla responderandes verksamheter besitter redan färdiga 

ramavtal utom respondent D: s. I kombination med att D:s enhet under flera år har överskridit 

budgeten och arbetar utan ramavtal, visar detta på vikten av att ha dessa. Att förhålla sig till 

ramavtal kan därmed öka kontrollen över de inköp som sker löpande under åren. Vi har i 



 20 

uppsatsen kommit fram till att även detta medvetna eller omedvetna avsteget från ramavtal är 

ett exempel på slöseri.    

 

Tidigare forskning menar att det saknas god kostnadsuppföljning och kunskapsåterföring inom 

offentlig sektor (Nilsson, et.al. 2012). Större delen av de responderandes verksamheter har täta 

inköpskontroller. Trots dessa kontroller bekräftar samtliga att det förekommer mer eller mindre 

onödiga inköp. Vi ser tre tänkbara förklaringar till detta. Första förklaringen kan vara ovilja, 

nämligen att de som följer upp inköpen ser att det förekommer onödiga inköp men gör inget åt 

det. Andra förklaringen är bristen på förståelse, nämligen att användaren inte ser att inköpen är 

onödiga. Den sista förklaringen kan vara att uppföljningen inte innehar tillräckligt god kvalité 

eftersom flera av de intervjuade bekräftar brist på kunskap. I förklaring ett och två finns en 

koppling till bland annat respondent Z, där denne bekräftar att onödigt dyrt material har köpts 

in till verksamheten. Författarna intervjuade även en anställd med budgetansvar inom Z:s enhet 

som menade på att det inte förekom några inköp som denne ansåg var onödig eller onödigt dyr. 

Att dessa två motsäger varandra kan bero på att den anställde med budgetansvar inte ville 

erkänna att det förekom slöseri på något sätt, eller att denne inte hade tillräckligt god insikt i 

materialkostnaderna för Z:s enhet. 

 

Efter att intervjuat samtliga respondenter kan det urskiljas att det råder ett medvetet slöseri inom 

deras enheter. Den största delen av det medvetna slöseriet utgörs av rädslan att få mindre i 

budget nästkommande år (till följd av inkrementell budgetering). Kunskapen om att budgeten 

bygger på tidigare år gör att verksamheterna nyttjar budgeten fullt ut. Detta kan kopplas till 

Nilssons (2012) studie som förklarar att det råder ett slösaktigt beteende inom den offentliga 

sektorn. Han menar att brist på kostnadsuppföljning gör att verksamheter använder sig av hela 

den tilldelade resursmängden fastän det inte hade behövts. Kostnadsuppföljning är därmed ett 

sätt att styra anställda inom verksamheter till att använda resurser på ett mer kostnadseffektivt 

sätt. C och F anser att det råder god kostnadsuppföljning inom deras enheter och de nämner 

båda att slöseriet i slutet av året har minskat de senaste åren. Detta visar på, precis som i 

Nilssons studie (2012), att kostnadsuppföljning har stark koppling till ett slösaktigt beteende i 

slutet av budgetperioden. Ett förslag är att ge verksamheter möjlighet att balansera överblivet 

budgeterat kapital i slutet på året, vilket skulle rikta inköpen mot mer meningsfulla mål. I brist 

på möjlighet att balansera har vi under intervjuernas gång sett att respondenter balanserar 

budget över år med kreativa metoder. Till exempel, respondent E talar om ett slöseri där 

anställda inom dennes verksamhet har ökat sina förråd i rädsla att få mindre i budget 

nästkommande år. 

 

Respondenterna A, C och F talar om ett komplicerat förhållande mellan politikerna och det 

arbete som sker ute i verksamheterna. Respondent A nämner att denne under ett valår inte fick 

säga upp anställda eftersom politikerna ville framstå i bättre dager. Denna egennytta diskuterar 

Nilsson (2012) som menar att bättre uppföljning behöver göras för att kunna hålla politiker 

ansvarig vid avvikelser i budgeten. Även i detta fall kan kontroll ses som en avgörande faktor 

för att undvika egennytta som kan orsaka slöseri. A:s resonemang ger uppfattningen av att 

politikernas mål och verksamhetens mål inte stämmer överens, vilket försvårar möjligheten att 

styra verksamheten effektivt. Det måste finnas ett mer enhetligt arbete mellan politikerna och 
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verksamheten där ökad kunskap och kommunikation premieras. Respondent C stärker det 

komplicerade förhållandet mellan politiker och verksamheten och menar att förklaringen ligger 

i brist på kunskap hos politikerna. En annan konsekvens av det komplicerade förhållandet är 

begränsad möjlighet att planera långsiktigt. Respondent F talar om att politikerna gör det svårt 

att påverka budgeten och planera långsiktigt. Samtidigt sätter politiker ramar för budget och 

bestämmer slutligen riktning och styrning. Därmed verkar möjligheten till att planera 

långsiktigt vara begränsad där litet utrymme ges till att påverka budgeten. Något annat som 

påverkar långsiktig planering är den fluktuerande efterfrågan som några av respondenterna 

nämner.  

 

Efter att ha intervjuat samtliga respondenter blir det tydligt att det inte råder ett kollektivt arbete 

mellan enheterna. De verksamheter som verkar inom samma område och utför liknande 

arbetsuppgifter har inget samarbete sinsemellan. Respondent A redogör ett tydligt exempel på 

detta och menar att ett ökat samarbete inom vissa områden skulle medföra minskade kostnader. 

Med en offentlig sektor som bygger på en inkrementell budgetering skapas en suboptimering. 

Denna suboptimering kan kopplas till teorin (Hansen et al., 2003) som beskriver att anställda 

främst ser till sin egen avdelnings bästa och inte organisationens mål. Respondent Å styrker 

detta resonemang där denne menar att anställda i den offentliga sektorn inte har nog förståelse 

kring ekonomins innebörd och mål. Respondent Å talar också om det bristande engagemang 

som leder till att de anställda inte ser någon vinning i att skapa förbättringar. Respondenten 

menar att det inte finns något incitament för den enskilde, vilket visar på att egennyttan även 

har trängt sig in på individnivå. Respondent C pratar om en ”stuprörsliknade” styrning inom 

sin verksamhet där enheterna saknar samarbete mellan varandra. C menar att vissa beslut inom 

en enhet kan påverka en annan enhet negativt. Det saknas därmed möjlighet till en flexibel 

kompensation för detta, vilket bidrar med påfrestning på den planerade budgeten. C menar att 

detta sätt att styra inte är optimalt. Vi menar att förbättrade styrmedel behövs inom offentlig 

sektor, där anställda i högre utsträckning känner sig motiverade och handlar efter 

verksamhetens mål. Dessa styrmedel skulle kunna förbättras genom att öka samarbetet mellan 

enheterna och därmed minska grad av suboptimering. När anställda inom enheterna inte ges 

möjlighet till att samarbeta, minskar engagemanget till att tänka på verksamhetens helhet. 

Avvikelser i budgeten kan således bland annat förklaras av bristande samarbete inom 

verksamheten. 

5.2 Kommunikation 

 

Respondenterna A, B, C och E bekräftar att det är bristande kommunikation inom deras 

verksamhet. I samtliga av dessa enheter stämmer budgeten sällan överens med verkligheten och 

det förekommer ofta avvikelser. Vi vet att till exempel styrning som Lean (Arnaboldi, Lapsley, 

& Steccolini, 2015) för in fler möten inom och mellan enheter för att ifrågasätta arbetssätt i 

förhållande till kostnader. Även Boh et.al (2003) bekräftar i sin studie att ett flöde av betydande 

information ökar sannolikheten till mer flexibel budget. Respondent A och C belyser detta 

problem på ett liknande sätt och förklarar problematiken av att inte ha en flexibel budget. Ett 

bra exempel på detta är under respondent A och D:s enheter där omständigheterna fort kan 

förändras. I dessa verksamheter är det av stor vikt att en budget är flexibel. 
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Resultatet av studien visar att det finns ett ökat behov av budgetdeltagande, där anställda längre 

ner i hierarkin i större utsträckning får vara med och bidra med sin betydande information. Detta 

bekräftas i Dunks studie (1993) som menar att toppstyrning tenderar att bli mindre realistisk då 

information som besitts av anställda längre ner i hierarkin inte beaktas. Den offentliga sektorn 

präglas till stor del av just toppstyrning varför det krävs komplettering till denna styrning som 

främjar ökat deltagande. Y förklarar att högre uppsatta utformar förändringar i verksamheten 

utan att Y:s enhet får delta i processen. Respondent Ä och Z bekräftar också detta där de talar 

om liknande fall som för respondent Y. Vi ser bristen på deltagande som en typ av omedvetet 

slöseri där högre uppsatta med mer ansvar är omedvetna om konsekvenserna av deras beslut. 

Det är således de anställda längre ner i hierarkin som ser problematiken kring den bristande 

kommunikationen. Brist på engagemang och motivation kan också utläsas hos de anställda 

längre ner i hierarkin då deras åsikter inte beaktas. Här tydliggörs ett ytterligare skäl till att 

förbättra kommunikationen och flödet av information inom verksamheterna. 

 

Macintosh (1985) belyser problematiken kring deltagande budgetering och menar att den är 

tidskrävande och kostsam. Detta kan vara en av anledningarna till det låga deltagandet inom 

offentlig sektor och många av de responderande förklarar att det redan nu råder tidsbrist. Att 

jaga kostnader eller ifrågasätta meningsfullhet med inköp är i vilket fall som helst inte 

prioriterat. Vi menar att denna tidsbrist skulle kunna åtgärdas genom att investera i bättre 

planering, som i sin tur skulle kunna ge möjlighet till ökat deltagande. Ökat deltagande skulle 

sedan bidra med bättre information längs hela hierarkin, vilket skulle synliggöra det omedvetna 

slöseriet. 

5.3 Kontroll 

 

Vi vet från tidigare forskning att kontroll är en viktig faktor som minskar ett slösaktigt beteende. 

Vi vet också att brist på kontroll inom en organisation kan leda till stora förluster (Merchant & 

Van der Stede, 2007). Detta kan te sig på olika sätt inom den offentliga sektorn. Respondent B 

förklarar detta utifrån den stora oredan som råder kring ramavtalen, där avsaknaden av 

tillräcklig kontroll orsakar slöseri. Respondent C visar också på vikten av ökad kontroll. Då C 

påbörjade sin nuvarande position kom insikten att det slösades onödigt mycket pengar bland de 

anställda då flera kreditkort var i omlopp. När C förde in fler kontroller minskade det slösaktiga 

beteendet vilket möjliggjorde en bättre resursallokering inom verksamheten. Av dessa två 

exempel kan det utläsas att kontroll är en viktig faktor för att minska både det omedvetna slöseri 

som B talar om, men också det medvetna slöseri som C talar om. Detta styrks även av tidigare 

forskning som menar att täta kontroller inom budgeten ökar en verksamhets möjlighet att 

fördela resurser effektivt (Johansson & Siverbo, 2014).  

 

Den offentliga sektorn är en organisation med många inblandade som kräver stora mängder 

resurser för att upprätthålla goda kontroller (Statskontoret, 2016). I empirin kan det utläsas att 

A, B, D och E anser att för lite resurser läggs på innovativ utveckling. Samtliga av dessa 

respondenter nämner också att det råder brist på kontroll som medför utrymme för slöseri. C 

och F anser att deras verksamheter har avsatt pengar på innovativ utveckling som har bidragit 
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till bättre system för olika typer av kontroller. Både C och F beskriver även att det har skett en 

tydlig förbättring av verksamhetens resursallokering på grund av detta. Vid analys av detta har 

riktade investeringar gjorts på innovativ utveckling av kontroll med stark koppling mot minskat 

slöseri. Motsatsvis är bristen på viljan att följa upp eller utveckla kontroller och uppföljning 

exempel på slöseri. 

5.4 Övrig analys 

 

Samtliga av de intervjuade bekräftar problematiken kring att kunna planera långsiktigt. De talar 

bland annat om de ekonomiska begränsningarna som finns, den rådande tidsbristen samt 

politikernas hämmande. Dessa verksamheter beskriver också att det läggs lite eller inga resurser 

på ny utveckling. Alla dessa faktorer tillsammans bidrar till en ond cirkel där verksamheterna 

tycks stå och trampa på samma ställe. Att inte ha möjlighet att planera långsiktigt skapar 

kortsiktigt beteende, vilket de responderande bekräftar då många av de anställda inom offentlig 

sektor tenderar att medvetet och omedvetet slösa på skattemedlen. Om verksamheterna istället 

skulle satsa på långsiktig planering skulle detta i sin tur kunna medföra ett minskat slöseri vilket 

ger möjlighet till en bättre ekonomi. Enligt Bryson (1988) krävs det en god ekonomi för att 

möjliggöra långsiktig planering. För att uppnå god ekonomi krävs därför bra styrning inom 

verksamheten, där resurser allokeras effektivt. I kombination med långsiktig planering och god 

ekonomi kan en verksamhet lättare hantera avvikelser i budgeten (Anthony et.al., 2014).  

 

Den offentliga sektorn är strikt styrd av lagstiftning (Bryson, 1988). Lagstiftningen, enligt några 

av respondenterna, försvårar vissa delar i deras arbete. De menar att den är tidskrävande, medför 

svårigheter att planera långsiktigt, ger minskad flexibilitet mot budgeten och medför därmed 

stora kostnader. Respondent D är dock den enda som nämner att lagen har bidragit till ökad 

flexibilitet. Vid minusresultat i budgeten är andra enheter skyldiga att omfördela sina resurser 

till D:s enhet. Att D nämner detta som något flexibelt kan uppfattas som att dennes enhet saknar 

incitament till att faktiskt hålla budget.  

 

I de mer djupgående intervjuerna A-F var alla respondenter väl insatta i de mål som 

verksamheten har. Några av dessa ansåg också att visionen och målen stämmer överens med 

budgetens utformning vilket visar på att det råder målöverensstämmelse inom offentlig sektor. 

Libby & Lindsay (2010) menar att målöverensstämmelse visar på god styrning. Trots rådande 

målöverensstämmelse förekommer ändå slöseri. Vi ställer oss därför frågan om det är målen i 

sig som är bristande? Är det rimligt att ha ett mål som “budget i balans”? Kanske är det målen 

som får de anställda att känna att det är okej att nyttja budgeten fullt ut trots att verksamheten 

inte är i behov av det. Ett slösaktigt beteende kan ju bidra till att verksamheten når sina mål och 

därmed uppnår budget i balans. Att anställda inom verksamheter uppmuntras av att slösa anser 

vi vara brist på god styrning. Det krävs därmed mer än bara målöverensstämmelse för att uppnå 

god styrning.   
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6. SLUTSATSER 
 

Syftet med denna studie var att beskriva slöseri och förklara ett slösaktigt beteende inom 

offentlig sektor. Studien syftade även till att förklara om inköp i slutet av budgetperioden beror 

på effekterna av den styrningen som råder inom offentlig sektor. Detta blev utgångspunkten för 

forskningsfrågan som löd:  

 

Råder det ett slösaktigt beteende inom offentlig sektor och vad beror det på? 

 

Det kan tänkas vara lätt att svara på frågan men då ämnet anses känsligt är det svårt att få 

anställda att tala om sina erfarenheter. Vi kunde se att känsligheten varierade inom olika nivåer 

längs hierarkin. Högre uppsatta var mer försiktiga i sina uttalanden om det slösaktiga beteendet 

och skyllde problemet på andra anställda. Anställda längre ner i hierarkin med mindre ansvar 

var mer naiva och öppna inför frågan. De hade därför lättare att tala om beteendet men skyllde 

också över det på andra. Det stora problemet är att anställda medvetet slösar i slutet av 

budgetperioden i syfte att bli tilldelad en lika stor budget kommande år. Problemet blir tydligt 

från nedanstående citat från en av respondenterna:   

 

”Vissa år köper alla in stora skärmar och det är vidlyftiga personalfester medan 

andra år är vi betydligt mer begränsade till att köpa något överhuvudtaget. Men 

det hela är mycket känsligt att prata om.” 

-Anonym respondent i arbetet om inkrementell budgetering. 

 

Svaret på studiens forskningsfråga är att det råder ett slösaktigt beteende inom offentlig sektor. 

Kontroll och kommunikation visade sig vara de två viktigaste faktorerna för att motverka 

slösaktigt beteende. Vi ser dock att det finns ett tydligt samband mellan inköpsprocesser, 

kommunikation och kontroll. Exempelvis i inköpsprocessen spelar ramavtal en stor roll för att 

motverka ett slösaktigt beteende, men för att ramavtalen ska ge önskvärd effekt krävs god 

kommunikation och kontroll. 

 

Det finns ett behov av att investera i ny utveckling av kontrollsystem. För att möjliggöra 

utvecklingen krävs långsiktig planering. I dag finns tyvärr inte utvecklade idéer om det här 

området, utan verksamheterna planerar ett år i taget. Vi är övertygade om att en del av 

problematiken härrör från inkrementell budgetering som orsakar stress av att göra upp budgeten 

i slutet av budgetperioden. Pengarna läggs således på onödiga inköp som därmed försvårar 

möjligheten till långsiktig planering. En förklaring till att det investeras lite resurser på 

utveckling av kontrollsystem är att det råder ett egenintresse hos de anställda. Här kan det 

handla om att anställda inte vill vara mer övervakade då allmänheten redan idag har stor insyn 

i det arbete som de gör.   

 

Högre uppsatta individer, med tydliga ansvarsområden, måste bli bättre på att kommunicera 

med de som befinner sig längre ner i hierarkin för att motverka omedvetet slöseri. I dagsläget 

råder en envägskommunikation där chefer tar beslut utan att involvera övriga anställda som 
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besitter betydande kunskap. Vi ser även brist på engagemang inom offentlig sektor vilket till 

stor del förklaras av det låga deltagandet. Det råder även bristande kommunikation mellan 

politikerna och verksamheten, vilket också förklaras av att betydande information inte 

förmedlas mellan parterna. Avsaknaden av god kommunikation försvårar arbetet att styra mot 

de mål som verksamheten har och skatteinbetalningarna allokeras därmed inte på ett effektivt 

sätt.  

 

En av respondenterna uttryckte att det råder ett “stuprörsliknande” arbete där enheter endast ser 

till sin avdelnings bästa. Detta “stuprörsarbete” har mynnat ut i en suboptimering där enheter, 

istället för att fördela ut kvarvarande resurser till en enhet i större behov, slösar dessa på något 

som inte är nödvändigt. Vi ställer oss frågande till detta då de flesta verksamheterna indirekt 

påverkar varandra kausalt. Det behövs därmed ett ökat kollektivt arbete för att motverka slöseri 

och få ökad förståelse kring verksamhetens ekonomi. Vi kan också se att det saknas incitament 

till förändring och utveckling inom offentlig sektor. En rimlig förklaring är att 

skatteinbetalningarna kommer in oavsett om verksamheterna förbättrar sitt arbete eller inte.   

 

Våra slutsatser leder även till ett antal frågor vi inte kan besvara. Dessa frågor skulle kunna 

skapa ett utrymme för fortsatt forskning. Den offentliga sektorn är ett stort organ som till största 

del drivs av skattemedel. Vi anser därför att det är ytterst viktigt att mer forskning görs inom 

ämnet. Ett förslag till fortsatt forskning är att studera politikernas arbete och den relation de har 

med verksamheten som de styr och påverkar. Här är kunskap om budgetprocessen och styrning 

viktiga faktorer att granska. Det hade varit intressant att undersöka i vilken utsträckning 

politiker samarbetar med anställda inom hela hierarkin och hur informationsflödet ser ut. 

Inkrementell budgetering visar sig i många fall vara bristande och vår studie bekräftar att den 

bidrar till slöseri av resurser. Denna budgetering används flitigt inom offentlig sektor och det 

hade därför varit intressant att undersöka vilka alternativ som kan komplettera eller ersätta 

denna typ av budgetering. I studien påpekar de intervjuade att stora förändringar har skett inom 

offentlig sektor under de senaste decennierna. Det hade därför varit av intresse att ganska hur 

väl lagstiftningen har anpassats efter dessa förändringar då vår studie visar på att det kan bidra 

till slöseri. 
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8. BILAGOR 

8.1 Intervjufrågor  

Allmänt 

1. Ålder? 

2. Hur lång erfarenhet har du inom ditt område?  

3. Hur tas er budget fram? (inkrementell?) 

a) Vad är er inställning till inkrementell budgetering?  

4. Vet du vad er enhets mål och vision är? 

a) Om ja, kan du se en koppling mellan era mål/vision & budgeten? 

Budget:  

1. Hur ofta under budgetåret jämför ni verkligheten (utfallet) mot det planerade? 

2. Hur långt fram i tiden har ni möjlighet att planera?  

a) Begränsar er ekonomi möjligheten till att planera långsiktigt? 

3. Sker det några kontinuerliga kontroller av budgeten?  

4. Finns det möjlighet att korrigera en budget? 

5. Upplever du några begränsningar i utformningen av budgeten? (ex i form av tid) 

6. Tycker ni att er budgetstyrning bidrar till att er verksamhet tar hänsyn till den 

innovativa utvecklingen?  

7. Brukar det förekomma avvikelser i era budgetar?  

8. Finns det några som hålls ansvariga vid avvikelser i budgeten? 

Inköpsprocessen:  

1. Hur långt tidsspann är det från valet av inköp till valet av leverantör? 

2. Sker det någon kontinuerlig uppföljning över era inköp? 

a) Om ja, drar ni lärdom av detta till nästa inköp? sker det någon förändring? 

3. Tycker ni att er verksamhet har tillräcklig uppföljning av era inköp? 

a) Om nej, Tror du att det beror på? 

4. Upplever du att det har förekommit inköp som kan anses onödiga? 

a) Om ja, varför tror du att dessa köp gjorts?  

5. Finns det vissa tider under året då det sker fler inköp? (oregelbunda) 

a) Om ja, när på året sker det? 

Kommunikation:  

1. Hur ser kommunikationen ut inom organisationen gällande er budget? 

2. Känner du att du kan påverka budgeten? 

3. I vilken utsträckning får du vara med och delta i utformningen av budgeten? 

a) Känner du att detta är tillräckligt? 

b) Skulle du bli mer motiverad av att vara mera delaktig? 

4. Tycker du att dina åsikter om utformningen av budgeten beaktas? 
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