
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mikaela Andersson & Kristin Hermansson 

 

 
Har stram budgetstyrning någon 

påverkan på finansiella 
budgetavvikelser? 

- En studie inom Sveriges landsting 

 
 
 

Does tight budget control have any impact on the 
financial budget variances? 

 

- A studie within Sweden’s county councils 

 
 

Företagsekonomi 
C-uppsats 

 
 

Termin: VT-14 

Handledare: Stefan Hellman 





3 

Sammanfattning 

Kan stram budgetstyrning användas för att minska negativa finansiella 

budgetavvikelser? Sveriges landsting måste enligt lag upprätta en budget för 

varje räkenskapsår och landstingens verksamheter har ingen möjlighet att öka 

sina intäkter under året, till skillnad från vinstdrivande organisationer.  

Eftersom budgeteringsprocessen är ett återkommande moment, spelar den en 

central roll inom landstingen då den redogör för organisationens mål, 

strategier och vilka resultatmål som förväntas uppnås. Budgeten leder också till 

ökad intern kommunikation och får de anställda att tänka mer på framtiden 

samt ökar engagemanget för de organisatoriska målen. Denna studie 

genomförs för att se om det kan finnas något samband mellan hur budgeten 

används som styrmedel i organisationerna och om den påverkar de eventuella 

finansiella budgetavvikelserna som kan finnas inom Sveriges landsting och 

regioner. Genom en enkätundersökning som skickades till chefer på 

divisionsnivå inom Sveriges landsting och regioner har data samlats in 

angående hur de tillfrågade cheferna upplever graden av stramhet i 

budgetstyrningen. Samtidigt samlades data in från samtliga landsting och 

regioners årsredovisningar mellan åren 2009 till 2012 för att kunna fastställa 

eventuella finansiella budgetavvikelser. Med hjälp av insamlad data och ett 

Pearson chi-två-test har vi kommit fram till att det inte finns något samband 

mellan stram budgetstyrning och negativa finansiella budgetavvikelser inom 

Sveriges landsting.  
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Abstract 

Can tight budget control be used to decrease negative financial budget 

variances? According to the law, county councils in Sweden must establish a 

budget for each fiscal year and the operations in the county councils are not 

able to increase their revenues during the year, contrary to profit 

organizations. 

Since the budgeting process is a recurring element, it plays a central role within 

the county councils as it accounts for the organizations objectives, strategies 

and performance objectives which are expected to be achieved. Budget also 

leads to increased internal communication and makes the employees think 

more about the future, it also increases the commitment to the organizations 

objectives.  

This study is carried out to see if there can be any connection between how 

the budget is used as a control mechanism in organizations and if it has any 

effect on the possible financial budget variances that may occur within 

Sweden’s county councils.  Through a questionnaire survey that were sent to 

managers on a division level within the 21 count councils in Sweden we 

collected data regarding how they experience the degree of tightness in the 

budget control. Meanwhile data was collected from all county councils annual 

reports between the years 2009 to 2012, this was done in order to determine 

possible variances in the financial budget. Using the data collected and a 

Pearson chi-square test we have come up with a result, we found that tight 

budget control can’t be used to decrease negative financial budget variances 

within county councils in Sweden.  
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1. Inledning 

 

år inledning har en beskrivande bakgrund av budgetens historia och utveckling inom 

offentlig sektor, samt en förklaring av Sveriges landstingsorganisationer och hur de 

arbetar med budget som styrverktyg. Problemdiskussionen klargör de problem som kan 

uppkomma vid användande av budget i offentlig sektor samt vilka krav som finns på de 

styrande inom landstingen. Problemdiskussionen mynnar ut i två frågeställningar samt vårt 

syfte med studien. 

 

1.2 Bakgrund 

På 1980-talet förändrades budgetprocessen i offentlig sektor i Sverige och en 

av anledningarna till detta var att kritik riktats mot den offentliga sektorn då 

den inte ansågs vara flexibel. Kritiken innebar att den offentliga sektorn hade 

en ineffektiv serviceproduktion och att avståndet mellan väljarna och de valda 

politikerna växte allt mer. (Bokenstrand 2000). Det fanns fler anledningar till 

att förändringar gjordes i budgetprocessen, till exempel antagandet om att när 

den offentliga sektorn förlitar sig på den privata sektorn så leder det till höga 

kostnader och låg kvalitet. Förändringen som växte fram innebar att den 

offentliga sektorn blev mer decentraliserad samtidigt som mer generaliserande 

styrformer infördes. (Hood 1995). Den styrfilosofi som växte fram var New 

Public Management (NPM) (Bokenstrand 2000). 

Fokus inom NPM har varit på sju element av förändring, de första fyra 

elementen relaterar till hur långt den offentliga sektorn ska skiljas från den 

privata sektorn i sin organisation och i sina metoder för ansvar, de tre sista 

elementen handlar om i vilken grad indelningen av ledarskap och 

professionalism ska bero på regler och standarder. NPM-filosofin som växte 

fram handlade om att minska skillnaderna mellan den privata och den 

offentliga sektorn, att fokusera mer på resultat än process gällande ansvar och 

att förlita sig på marknaden istället för på de egna tjänstemännen. (Hood 

1995).  

Regeringen i Sverige var tidiga med att implementera NPM, redan under 1970-

talet började de utforska alternativa budgeteringsmodeller (Paulsson 2012) och 

sedan slutet av 1980-talet har Sveriges landsting en ny redovisnings- och 

budgetmodell som ökar möjligheterna att styra och följa upp ekonomiska 

resultat (Fundahn & Holmgren 1992). I modellen som togs fram och 

V  
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implementerades under 1980-talet ingår en drift-, investerings- och 

finansieringsanalys, samt resultat- och balansräkning. Inom samtliga av dessa 

områden upprättas en budget (Fundahn & Holmgren 1992) och enligt 

Kommunallagen (SFS 1991:900) måste Sveriges landsting och regioner 

upprätta en budget för sina verksamheter varje kalenderår. Politikerna i 

landstingen är de som representerar medborgarnas intresse i 

landstingsfullmäktige. Landstingsfullmäktige är det högst beslutande organet 

på regional nivå och de tar beslut om budgeten för sitt landsting och de 

bestämmer bland annat vad vården ska kosta samt vilka nämnder som ska 

finnas. (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 2014a). Det är 

medborgarna i landstingen som väljer sina politiker i en valprocess som pågår 

parallellt med riksdagsvalet vart fjärde år. I Sverige finns 17 landsting och fyra 

regioner (SKL 2014a) och när vi i fortsättningen redogör för landsting avser 

begreppet landsting de 17 landstingen och de fyra regionerna.  

Landstingen har krav på sig att se till att det finns hälso- och sjukvård för dess 

medborgare, tandvård för alla som inte än fyllt 20 år och att kollektivtrafik 

tillhandahålls (SKL 2014b). Sveriges landsting är huvudsakligen finansierade av 

landstingsskatten som betalas av medborgarna (SKL 2014a). Verksamheter 

som hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik generar inte några 

intäkter, utan ökar endast landstingens kostnader (Bergstrand 2010).  De 

övriga intäkterna kommer från statsbidrag, patient- och andra egenavgifter 

(SKL 2014a). 

Budgeten är en skriven plan som talar om vad organisationen har för mål, 

strategier och vilka resultatmål som de förväntas uppnå. Budgetprocessen får 

de anställda inom organisationen att kommunicera med varandra, den får dem 

att tänka på framtiden, förbereda verksamheten noga och det får dem 

engagerade i de organisatoriska målen som satts för att leda fram till 

organisationens bästa. (Merchant & Van der Stede 2007). 

När budget används för att styra verksamheten så handlar styrprocessen om 

att minimera avvikelsen mellan det budgeterade resultatet och det faktiska 

resultatet. Alla faktorer som ökar kongruensen, överensstämmelsen, mellan 

chefers mål och organisationens budgetmål är att räkna som styrelement. De 

olika styrelementen inkluderar bland annat att cheferna har ett deltagande i 

budgetprocessen, att de har en avancerad kunskap om hur resultaten 

utvärderas och att de är involverade i rekryteringsprocesser och 

utbildningsprogram. (Hanson 1966). 
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En stram budgetstyrning är ett styrverktyg där chefers prestationer 

huvudsakligen utvärderas utifrån deras förmåga att uppnå budgetmålen. Läggs 

det en stor vikt vid att möta budgetmålen, tillåts det ej att budgeten revideras 

under året, är budgeten detaljerad, finns det ingen tillåtelse för avvikelser mot 

budget och pågår det en intensiv kommunikation angående budgetmålen är 

budgetstyrningen att räkna som stram. Den strama budgetstyrningen kräver ett 

stort engagemang hos den högsta ledningen i den dagliga verksamheten, då det 

krävs personlig interaktion med verksamhetschefer och en stor kunskap om 

verksamheten och de olika enheterna den är uppbyggd av. (Van der Stede 

2001). 

1.3 Problemdiskussion 

Offentliga verksamheter i Sverige är icke vinstdrivande organisationer, de har 

inte möjlighet att öka sina intäkter under året som vinstdrivande organisationer 

har (Anthony & Govindaradjan 2007). Det finns en huvudregel som gäller alla 

landsting i Sverige, denna säger att landstingen inte får ta ut en högre avgift för 

tjänsterna de erbjuder än motsvarande kostnader för att tillhandahålla 

tjänsterna (Finansdepartementet 2008). Vinstdrivande organisationer kan 

exempelvis öka sin marknadsföring eller göra prisförändringar för att öka sina 

intäkter medan de icke-vinstdrivande organisationerna istället måste budgetera 

sina utgifter på så sätt att organisationen åtminstone kommer att göra 

nollresultat (Anthony & Govindaradjan 2007). Enligt Kommunallagen (SFS 

1991:900) får kostnaderna aldrig överstiga intäkterna i den upprättade 

budgeten, det är ett så kallat balanskrav. Balanskravet gäller över en viss 

period, skulle ett underskott uppstå efter årets slut ska det tas igen de 

kommande tre åren.  Sedan år 2005 finns en möjlighet för landstingen att 

fastställa en budget som inte uppfyller balanskravet, detta endast om det 

föreligger synnerliga skäl. Till synnerliga skäl räknas till exempel ett landsting 

som har en stark finansiell ställning eller att större omstruktureringsåtgärder 

måste genomföras under året. (Finansdepartementet 2008). Chefer har krav på 

sig att se till att kostnaden för deras verksamhet inte överskrider budgeten, 

därför är budgeten ett viktigt styrmedel (Anthony & Govindaradjan 2007). 

Budgeten har kritiserats för att vara ineffektiv och obegriplig, den uppmanar 

till omfattande planering, är tidskrävande och uppfattar inte förändringar i 

organisationerna och deras processer. Den kritik som riktats mot budgeten har 

märkts av i Sverige och flera stora företag som IKEA, Handelsbanken, Volvo 

och Ericsson har valt att överge budgeten helt och hållet. (Ekholm & Wallin 
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2000). Detta är något Sveriges landsting inte kan göra då de enligt 

Kommunallagen (SFS 1991:900) måste upprätta en budget. Budgetprocessen 

är en omfattande och årligt återkommande process och kan inte signalera 

förändringar på den konkurrenskraftiga marknaden då den baseras på osäkra 

prognoser och föråldrade uppgifter och är därmed ett hinder för 

organisationers konkurrenskraft (Ekholm & Wallin 2000).  De flesta 

organisationer ser dock budgeten som ett nyckelement i sitt styrsystem och de 

senaste åren har budgetens användbarhet lett fram till många diskussioner och 

debatter. Budgeten är användbar för koordinering, kommunikation och 

prestationsutvärdering, men många ser budgeten som en orsak till earnings 

management, manipulering av siffror och en barriär mot utveckling. (Libby & 

Lindsay 2007). 

En motsvarande studie, som den vi gjort, har gjorts inom Sveriges kommuner 

och vi tycker det är av intresse att se om vår studie ger liknande resultat eller 

om skillnader finns. Detta då landsting och kommuner är en viktig del av 

Sveriges offentliga sektor och eftersom både kommuner och landsting styrs av 

folkvalda politiker. I den studie som gjorts inom Sveriges kommuner har det 

mätts huruvida graden av stramhet i budgetstyrningen tillsammans med 

svårighetsgraden på budgetmålen påverkar måluppfyllelsen inom den 

kommunala sektorn (Siverbo & Johansson 2011), studien sträcker sig över 

åren 2008 och 2009 och forskarna kom fram till att budgetstyrningen får olika 

effekt på budgetavvikelsen beroende på vilken svårighetsgrad budgetmålen 

har.   

Enligt Van der Stede (2001) finns det ingen direkt definition av stram 

budgetstyrning. Däremot beskriver Anthony och Govindarajan (1998) ett 

stramt styrsystem som ett system där chefers prestationer huvudsakligen 

utvärderas utifrån deras förmåga att uppnå de satta budgetmålen. Ett stramt 

styrsystem ska leda till att chefer blir mer motiverade att utveckla sin 

verksamhet för att på ett bättre sätt möta de finansiella budgetmålen (Anthony 

& Govindarajan 1998). Van der Stede (2001) menar däremot att det finns 

begränsad forskning och litteratur när det kommer till hur stram 

budgetstyrning påverkar prestationerna, om den uppmuntrar eller motverkar 

dysfunktionellt beteende och om den påverkar arbetsbördan. Därför tycker vi 

att det är av intresse att undersöka om samband kan finnas mellan en stram 

budgetstyrning och negativa avvikelser i den finansiella budgeten.  

Vi anser att landstingen är en outforskad del av Sveriges offentliga sektor när 

det handlar om att undersöka om stram budgetstyrning påverkar de finansiella 
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budgetavvikelserna. Värdegrunden i politiskt styrda organisationer kan vara en 

nämnare till att organisationen hålls samman vilket leder till decentralisering av 

verksamheten.  Inom landstingen finns det starka professioner, till exempel 

läkare, en stark profession har en specifik värdegrund som kan komma i 

konflikt med organisationens värdegrund. Upplever sig läkaren för stramt 

styrd av organisationens värdegrund kan det komma att hämma läkarens 

utveckling inom professionen. Om de två parternas värdegrund är 

överensstämmande kan det istället leda till att läkaren utvecklas mer inom sin 

profession. (SKL 2014c). Landstingens verksamhet är finansierad till största 

del av skattemedel och skattebetalarna är de som röstat fram beslutsfattarna, 

det innebär att vi som medborgare i ett landsting har en indirekt påverkan på 

hur landstingen styrs. Vi tycker att det kan vara av intresse att se om de 

negativa finansiella budgetavvikelserna är möjliga att påverka genom 

budgetstyrning då det handlar om skattemedel som spenderas. Inom Sveriges 

landsting upprättas de finansiella budgetarna separat för varje landsting som 

styrs av olika politiska grupperingar, valda av medborgarna. Detta betyder att 

olika metoder för att styra och leda organisationerna existerar vilket kan 

påverka resultaten som presteras och om de finansiella budgetmålen uppnås.  

 
Vår problemdiskussion mynnar ut i följande frågeställningar: 

 Är de negativa finansiella budgetavvikelserna mindre bland de landsting 

som använder sig av en stramare budgetstyrning? 

 Om budgetstyrningen skiljer sig åt mellan olika landsting, finns det en 

koppling till olika avvikelsegrad i landstingens budget?     

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan 

stram budgetstyrning och negativa avvikelser i den finansiella budgeten inom 

Sveriges landsting. 
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2. Teoretisk referensram 

 

den teoretiska referensramen redogör vi för tidigare forskning inom stram 

budgetstyrning, budgetstyrning, budgetspel och kritik mot budgeten. Vi behandlar även 

hur landstingens styrmiljö har utvecklats under åren. Syftet med detta kapitel är att öka 

förståelsen för kommande resonemang.

 
 

För att kunna besvara de frågeställningar vi kommit fram till i vår 

problemdiskussion krävs att statistiska tester görs. För att göra de statistiska 

testerna möjliga väljer vi att utgå från hypotesen att det finns ett samband 

mellan stram budgetstyrning och negativa finansiella budgetavvikelser. 

2.1 Forskning inom Sveriges kommuner 

I tidigare forskning som gjorts gällande stram budgetstyrning har Sveriges 

kommuner studerats. I den studie som gjorts har resultaten visat att bara stram 

budgetstyrning inte har någon direkt påverkan på budgetavvikelser inom 

Sveriges kommuner. Det som forskarna däremot funnit i studien är att 

svårighetsgraden på Sveriges kommuners budgetmål och stramhet i 

budgetavvikelsen tillsammans kan ha en påverkan på budgetavvikelsen. 

(Siverbo & Johansson 2011). 

2.2 Budget i icke vinstdrivande och vinstdrivande 
organisationer 

Budget definieras av Wallander (1995) som en uppskattning av det förväntade 

resultatet under det kommande året och därmed hur kostnader, intäkter och 

olika balansposter kommer att utvecklas. Budgeten är den siffermässiga 

sammanfattningen av en mängd olika prognoser som gjorts av antingen den 

egna personalen eller från information som hämtats utifrån (Wallander 1995). 

Anthony och Young (2003) anser att budgeten är en viktig del i hanteringen av 

styrprocessen i alla organisationer, speciellt i icke vinstdrivande organisationer 

då en stor del av kostnadssidan är godtycklig. Summan av kostnaderna kan 

variera stort beroende på ledningens beslut, beslut som ofta tas i samband med 

budgetprocessen. I många icke vinstdrivande organisationer är villkoren och 

förutsättningarna för en verksamhet mer stabila och förutsägbara än i 

vinstdrivande organisationer. Det finns en ungefärlig kunskap om hur stort 

elevantal det kommer att vara och hur många patienter sjukhuset kommer att 

I 
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ta emot under året. Detta leder till att en budget i en icke vinstdrivande 

organisation är en mer exakt vetenskap om vilka resurser som kommer att 

behövas och till vad, det är därför av stor vikt att budgeten är ordentligt 

förberedd. (Anthony & Young 2003). 

I icke vinstdrivande organisationer handlade budgetering från början om att 

fördela ekonomiska resurser i de olika verksamheterna, med betoning på den 

finansiella delen (Bergstrand 2003). Det är skattebetalarna och politikerna som 

ställer kraven på förvaltningarna och förvaltningarna får pengar och resurser 

genom skatt och ansvarstagande. I utbyte förväntar skattebetalarna och 

politikerna sig en försäkran att förvaltningarna ska hålla sig inom ramarna för 

vad som är angivet, det leder fram till en kostnadsbudget som enligt Wallander 

(1995) också är det första syftet med budgetering. De som styr vill med hjälp 

av kostnadsbudgeten få ett underlag som visar att förvaltningen inte slösar 

med sina resurser utan bedriver ett effektivt arbete, vilket är det andra syftet 

med budgeteringen och det leder till ett detaljerat budgetdokument. Det tredje 

syftet med budgetering är att de styrande vill veta hur förvaltningarna kommer 

att klara av att uppfylla målen, vilket arbete de vill att förvaltningarna ska 

utföra samt vilka mål de ska ha. Det arbetet leder fram till exempelvis 

programbudgetering, nollbasplanering och så kallad ”management by 

objectives”, målstyrning. (Wallander 1995). 

I offentliga organisationer är det primära syftet själva verksamheten samt att 

tillhandahålla offentlig service, inte att skapa lönsamhet eller vinst. När ett 

styrsystem ska designas ska det göras så att mål nås och bedömningen om ett 

styrsystem är effektivt görs genom sannolikheten att målet kommer uppnås. 

Eftersom det i offentlig sektor finns en viss måloklarhet är det svårt att 

bedöma om ett styrverktyg är bra eller inte, i den privata sektorn är det lättare 

då målet är klart, att gå med vinst. Ett annat problem inom den offentliga 

sektorn är att mäta i vilken grad ett mål har uppnåtts i finansiella termer, inom 

sjukvård är det till exempel en utmaning att bestämma hur vård av människor 

ska mätas i finansiella termer. (Merchant & Van der Stede 2007). 

2.3 Stram- eller ej stram styrning som styrmodell 

Olika chefer har olika förhållningssätt till styrningsutövande. Om chefer har en 

frekvent övervakning av sin verksamhets aktiviteter kallas det för stram 

styrning. Om chefer däremot har en begränsad övervakning under året så sägs 

den styrningen vara mindre eller ej stram styrning. Den strama styrningen sker 
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ofta tillsammans med en mer begränsad delegering av ansvar än den mindre 

eller ej strama styrningen. (Anthony & Govindarajan 1998).  

Filosofin som leder fram till stram styrning som en ledningsmodell bygger på 

att underordnade chefer är som mest effektiva när det krävs av dem att de 

klarar kortsiktiga mål och att deras chefer kan hjälpa dem att lösa mer 

alldagliga problem. Underställda skulle ta bättre beslut om deras chefer var 

mer involverade i beslutsprocessen. Ett stramt styrsystem är ett system där 

chefers prestationer utvärderas huvudsakligen utifrån deras förmåga att nå sina 

budgetmål. (Anthony & Govindarajan 1998). Chefernas löner, 

resursfördelning och karriärmöjligheter är beroende av att de klarar sin budget. 

De som inte gör det kan behöva förklara sig för ledningen och de kan förlora 

sina resurser, årliga bonusar och inte minst sitt jobb. (Merchant & Manzoni 

1989). Detta kan leda till att chefer letar efter sätt att skydda sig själva från 

riskerna med att inte klara sin budget, det skulle kunna vara genom att 

exempelvis skapa utrymme i sin budget, så kallad slack, genom att förhandla 

till sig nåbara mål (Otley 1978). Slack är skillnaden mellan den budgeterade 

summan och den egentliga prestationen som hade kunnat åstadkommas om 

ansträngningar hade gjorts (Anthony & Govindarajan 1998). Forskningen 

inom stram budgetstyrning är dock tvetydig. Det finns forskning som tyder på 

att en ledning som lägger stor vikt vid att cheferna ska möta sina budgetmål får 

prestationer som leder till att budgetmålen möts bättre, det finns en större 

exakthet i målen, än om ledningen inte hade uttalat sina krav. (Otley 1978). 

Genom att använda sig av ett stramt styrsystem tenderar ledningen att 

motivera chefer att vara mer resurseffektiva och kostnadsmedvetna. En 

ständig påtryckning från ledningen leder också till att motivera cheferna att 

hitta nya, mer effektiva sätt att leda sin verksamhet på och att initiera nya 

aktiviteter för att möta de finansiella budgetmålen. (Anthony & Govindarajan 

1998). 

Att använda sig av en mindre stram eller ej stram styrning tyder på att 

ledningen har ett större förtroende för att de anställda sköter sitt arbete och 

arbetar mot organisationens mål utan att behöva bli styrda. Budgeten används 

oftast som ett kommunikations- och planeringsverktyg inom organisationer 

som tillämpar mindre stram styrning. Budgeten används också i organisationer 

med mindre stram styrning som ett verktyg för att kunna se hur 

verksamhetens aktiviteter fortskrider, budgeten jämförs då med det faktiska 

utfallet och ledningen får ett mått på hur verksamheten går. Det som skiljer sig 

åt från organisationer med stram styrning är att budget och utfall inte anses 
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vara cheferna på den lägre nivåns största åtagande. Uppnås inte budgetmålen 

leder det inte till samma konsekvenser som för en chef i en stramt styrd 

verksamhet, utan hänsyn kan tas till omständigheter som påverkat resultatet 

och utifrån det är det också accepterat att revidera budgeten. (Anthony & 

Govindarajan 1998). 

2.4 Att mäta stramhet i budget 

Van der Stede (2001) har med hjälp av andra forskares studier identifierat fem 

mikro-attribut för att kunna fastställa den upplevda graden av stramhet i 

budgetstyrningen i organisationer. Utifrån de fem mikro-attributen 

formulerades ett antal påståenden som mäter om stramhet upplevs i 

organisationers budgetstyrning eller ej. Figur 1 beskriver relationen mellan de 

fem mikro-attributen samt de påståenden som tagits fram. (Van der Stede 

2001) 

 
Figur 1 Teoretisk och empirisk modell (Van der Stede 2001, s. 126) 

 
 

De olika attributen Van der Stede (2001) fastställt för att mäta stram 

budgetstyrning med hjälp av tidigare forskning är:  

1) betoning på att efterleva budgeten  

2) tillåtelse att revidera budget under året 
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3) grad av detaljerad budgetstyrning 

4) tolerans för tillfälliga budgetavvikelser 

5) intensitet av budgetrelaterad kommunikation.  

 

Attribut 1 – Betoning på att efterleva budgeten 
Attributet visar hur viktigt ledningen anser det är att cheferna efterlever sina 

budgetmål. Om ledningen har en låg eller ingen tolerans för tillfälliga 

budgetavvikelser, betyder det att det är av stor vikt att budgetmålen efterlevs 

och styrningen upplevs stramare (Van der Stede 2001). 

Attribut 2 – Tillåtelse att revidera budget under året 
Attributet visar på om budgetar som används för styrning och utvärdering 

endast ska revideras om omständigheter resulterar i att  fastställd budget är så 

orealistisk att den inte längre är ett användbart styrverktyg. Alternativet är att 

budgeten inte ska revideras alls, då det i sådana fall inte finns någon egentlig 

mening med att utveckla en budget. (Anthony & Govindarajan 1998). 

Attribut 3 – Grad av detaljerad budgetstyrning 
Attributet visar om ledningen endast är intresserad av den totala budgeten eller 

om de kräver en mer detaljerad planering av budgetposterna. Styrningen 

upplevs stramare ju mer detaljer ledningen kräver av budgeten. Skulle cheferna 

ha en större handlingsfrihet, som en följd av att en mindre detaljerad 

budgetplan krävds, skulle de på olika sätt kunna ändra i hur de olika 

verksamheterna finansieras och på så sätt se till att möta det totala 

budgetmålet. (Merchant & Manzoni 1989). 

Attribut 4 – Tolerans för tillfälliga budgetavvikelser 
Attributet visar om ledningen har eller inte har någon tolerans för provisoriska 

budgetavvikelser och med det avses månatliga avvikelser. De jämför budgeten 

med det faktiska utfallet månadsvis för att kunna sätta in åtgärder om 

budgeten inte efterlevs. (Van der Stede 2001). 

Attribut 5 – Intensitet av budgetrelaterad kommunikation 
Attributet visar om ledningen bedriver en intensiv kommunikation med 

cheferna som är budgetrelaterad. Styrningen upplevs stramare om det bedrivs 

intensiva diskussioner om budgetresultaten mellan ledning och chefer. (Simons 

1995).   
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2.5 Budgetspel 

Wildavsky (1997) har identifierat två roller i budgeteringsprocessen, väktare 

och förkämpar. Budgeteringsprocessen är ett återkommande moment inom 

Sveriges landsting och därför är det svårt att fuska i detta budgetspel, då det 

kan leda till minskat förtroende inför kommande års budgeteringar. Väktarnas 

roll är att se till att kostnaderna är så låga som möjligt, de är ofta få till antalet, 

men deras beslut är viktiga. Ofta har inte väktarna samma kunskap inom det 

område beslut ska fattas, som förkämparna har. De två vanligaste 

väktarstrategierna är att sprida krismedvetande och att ändra budgetsystemet. 

Krismedvetandestrategin handlar om att få förkämparna mer resurseffektiva 

och det görs genom att implementera ett krismedvetande hos dem. 

Budgetsystemet-strategin handlar om att ändra sättet att budgetera på för att 

förhindra manipulation av budgeten. (Brorström et al. 2005). 

Förkämparnas roll är att värna om den egna verksamheten och försöka få den 

att växa så mycket som möjligt. De är ofta flera till antalet och de har stora 

möjligheter att argumentera för sig i budgeteringsprocessen då de har stor 

kunskap om verksamheten. De strategier som en förkämpe kan tillgå är 

utbildning av väktarna, hävda samband mellan anslag och verksamhet och 

strategin att hänvisa till lagar eller normer. (Brorström et al. 2005). 

För att budgetprocessen ska fungera optimalt behöver dessa två roller, väktare 

och förkämpar, vara så likställda som möjligt, skulle den ena rollen få för stor 

makt kan det leda till negativa effekter. Om en väktare har för mycket makt 

kan det leda till en underutvecklad verksamhet och om förkämparna har för 

mycket makt kan det leda till att verksamheten växer sig för stor och blir 

påfrestande för ekonomin. Dessa roller har visat sig vara återkommande i alla 

budgetkopplade organisationer och en och samma person kan vara både 

väktare och förkämpe, dock inte samtidigt. Till exempel kan en divisionschef i 

ett landsting vara en förkämpe vid förhandling om hur mycket pengar som ska 

gå till den egna verksamheten, men sedan när dessa pengar ska användas i den 

egna verksamheten kan divisionschefen istället bli en väktare som vill hålla 

kostnaderna nere. (Brorström et al. 2005). 

2.6 Kritik mot budget som styrmedel 

Den kritik som framförts mot budgeten är bland annat att det är en 

tidskrävande och kostsam process, att budgeten som styrmedel är långsam när 

det kommer till att upptäcka problem, att den föråldras snabbt samt att den 
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baseras på ogrundade antaganden (Libby & Lindsay 2007). Libby och Lindsay 

(2007) menar också att budgeten motverkar samverkan mellan de anställda. 

Den största kritiken mot användandet av budget finns i teorin om 

gamesmanship. Den bygger på att om budgeten knyts till ett belöningssystem, 

för att öka sannolikheten att chefernas prestationer utvärderas positivt, 

uppmanas cheferna till gamesmanship. Beteenden som kan tyda på 

gamesmanship är bland annat att chefer spenderar de kvarvarande pengarna i 

slutet av räkenskapsåret, genomför ”big bath” eller bygger in slack i budgeten. 

(Libby & Lindsay 2007).  

”Big bath” beskrivs ibland som ”cleaning the stable” vilket innebär att det 

redovisade resultatet minskas så att framtida förtjänster och vinster ökar. ”Big 

bath” har inte bara ekonomiska rötter, utan sägs också ha psykologiska. När 

omständigheterna är dåliga, så passar chefer på att göra dem ännu lite sämre 

genom att minska resultatet och städa ur alla konton då det gör liten skada på 

företagets rykte och framtidsutsikter. (Walsh et al. 1991). Slack innebär att 

chefer förhandlar fram lättare mål för att försäkra sig om att budgetmålen 

uppnås (Libby & Lindsay 2007). 

Ekholm och Wallin (2000) menar att kritiken mot budgeten har ökat under det 

senaste årtiondet, ett fenomen som sammanfaller med den växande 

effektiviseringen av produktmarknaden. För att organisationerna inte ska 

förlora de konkurrensfördelar som den yttre effektiviteten på 

konkurrensmarknaden kan leda till, måste de behålla sin konkurrenskraft 

gällande effektiviteten i verksamheterna. Budgeten ses som ett verktyg som 

främst ökar den inre effektiviteten genom sin kontrollerande och 

koordinerande funktion, därför är det förståeligt att företag söker andra 

verktyg för att öka den yttre effektiviteten på produktmarknaden. (Ekholm & 

Wallin 2000).  

Den kritik som riktats mot budgeten har märkts av i Sverige, flera stora företag 

som IKEA, Handelsbanken, Volvo och Ericsson har valt att överge budgeten 

helt och hållet. I huvudsak handlar kritik mot budgeten om att den ifrågasätts 

och anklagas för att inte kunna möta de krav på konkurrenskraft som 

marknaden idag ställer på organisationerna. Budgeten har också kritiserats för 

att vara ineffektiv och obegriplig, den uppmanar till omfattande planering, den 

är tidskrävande och den uppmärksammar inte förändringar i organisationerna 

och deras processer. Budgeten producerar inte heller tillräckligt bra 

avvikelserapporter och det gör att hur- och varför-frågor förblir obesvarade 

och det i sin tur leder till att budgeten ger en falsk känsla av trygghet. 
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Budgetprocessen är årligt återkommande och då denna process är omfattande 

och inte kan signalera förändringar på den konkurrenskraftiga marknaden, då 

den baseras på osäkra prognoser och föråldrade uppgifter, så är den ett hinder 

för organisationernas konkurrenskraft. (Ekholm & Wallin 2000). 

Många ser rullande prognoser som en lösning på budgetens problem. De 

rullande prognoserna är flexibla och de förlitar sig inte på föråldrade uppgifter, 

vilket bör leda till mer tidsenlig allokering av resurser. Nackdelarna med 

rullande prognoser är att de kan ge en känsla av osäkerhet bland chefer på 

grund av att de hela tiden förändras och det gör att det kan bli svårt att 

utforma ett rättvist system för att till exempel bestämma vilken bonus som ska 

delas ut. (Ekholm & Wallin 2000). 
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3 Metod 

 

etodkapitlet innehåller en förklaring av den kvantitativa metoden och varför vi valt 

att använda den i vår studie. Vi beskriver hur vår datainsamling genomförts med 

hjälp av enkäter och granskning av landstingens årsredovisningar samt hur vi statistiskt valt 

att bearbeta vår insamlade data med ett Pearson chi-två test. 

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka om det finns något samband mellan 

stram budgetstyrning och negativa avvikelser i den finansiella budgeten inom 

Sveriges landsting. För att kunna göra detta behöver vi mäta stramheten i de 

olika landstingens budgetstyrning och även definiera vad som räknas som 

avvikelse i den finansiella budgeten.  

3.1 Metodiskt angreppssätt 

Vi har valt att använda oss av kvantitativ metod då vi vill undersöka om det 

finns något samband mellan stram budgetstyrning och negativa finansiella 

budgetavvikelser. Det handlar om att göra ett teoretiskt problem mätbart. När 

en kvantitativ undersökning görs samlas siffror in som sedan analyseras 

objektivt och därefter bearbetas statistiskt. Syftet är att mäta och fastställa om 

det finns något samband mellan olika variabler. (Christensen et al. 1998). För 

att ta reda på om landstingen använder sig av stram eller ej stram 

budgetstyrning har vi tagit hjälp av Van der Stedes (2001) forskning, där fem 

mikro-attribut tagits fram för att mäta upplevelsen av stramhet i 

budgetstyrning. Van der Stede (2001) redogör för ett antal påståenden som 

kan ställas till ett urval ur populationen för att fastställa om budgetstyrningen 

upplevs stram eller ej.  

Enligt Christensen et al. (1998) är det mest lämpligt att använda en kvantitativ 

metod när det finns en bestämd utgångspunkt eller en fastställd hypotes då 

dessa utgör själva ramen för undersökningen. Den kvantitativa metoden är 

också mest lämplig när en viss förkunskap finns om ämnet som ska studeras 

eller när en eller flera hypoteser ska testas (Christensen et al. 1998). Jacobsen 

(2002) menar att den kvantitativa datainsamlingen i stor utsträckning ofta är 

deduktiv. Deduktiv ansats har sin utgångspunkt i att forskaren skaffar sig vissa 

förväntningar om ett visst fenomen för att sedan undersöka om 

förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Förväntningarna kan 

bygga på exempelvis empiri från tidigare forskning eller teorier inom ämnet. 

M 
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Det finns dock kritik mot att samla in data med hjälp av den deduktiva 

metoden. Kritiken redogör för risken att forskaren enbart kommer att leta 

efter information som denne finner relevant och därför tenderar att ge stöd åt 

de förväntningar forskaren hade när undersökningen om fenomenet inleddes. 

(Jacobsen 2002).  

Vi anser att det kan vara svårt, om inte omöjligt, att göra en forskningsstudie 

utan att ha vissa förväntningar och Holme och Khron Solvang (1997) redogör 

för att varken ett kvalitativt- eller ett kvantitativt tillvägagångssätt är helt 

förutsättningslöst och att forskare har svårt att vara värdeneutrala och 

objektiva.  

Vi har ur samtliga landstings årsredovisningar från år 2009 till 2012 tagit fram 

budgeterat finansiellt resultat och faktiskt utfall av årets resultat. De två 

variablerna, budgeterat utfall och faktiskt utfall, har jämförts och vi har tagit 

ett genomsnitt av avvikelserna för de fyra åren vi undersökt. Vi har granskat 

en period på fyra år som sträcker sig över två mandatperioder, dels för att få 

med eventuella förändringar i styrmetoder hos de som regerar och dels för att 

vår enkätundersökning fastställde att medelantalet anställningsår på nuvarande 

tjänst bland våra respondenter var 4,7 år. Anledningen till att vi valde år 2012 

som slutår för vår datainsamling är för att 2013 års finansiella rapporter 

publiceras först under våren 2014, vilket hade gjort det svårt för oss att 

slutföra vår studie inom den satta tidsramen. 

3.2 Datainsamling 

Datainsamling handlar om att skapa en grund för den undersökning som ska 

göras, det är informationen som gör det möjligt att i ett senare skede besvara 

frågeställningarna. Information definieras på två sätt, primär- och 

sekundärdata. Primärdata är den information som vi själva samlar in genom 

olika metoder och sekundärdata är data från undersökningar som andra har 

gjort. (Larsen 2009). För att kunna samla in den primärdata vi behöver har vi 

till att börja med grundligt undersökt hur ett landsting är organiserat och 

uppbyggt, detta för att urskilja vilken kategori av chefer vi skulle rikta vår 

enkätundersökning mot. Vi har skickat vår enkät via mejl till i snitt 6 chefer 

med budgetansvar inom varje landsting. I samband med att enkäten mejlades 

ut bifogades även ett följebrev där vi förklarade syftet med vår undersökning 

samt att deras svar var viktiga för vår studie. Följebrevet finns bifogat i Bilaga 

1 och enkätundersökningen i sin helhet finns bifogad i Bilaga 2. 
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Eftersom den offentliga sektorn är decentraliserad (Bokenstrand 2000) valde 

vi att skicka vår enkät till chefer på divisionsnivå, eller motsvarande, i 

landstingen. Detta för att få en bredare bild av hur cheferna längre ner i 

organisationen upplever styrningen med hjälp av budgeten. 

Sekundärdata är den data som andra samlat in tidigare inom ett specifikt 

forskningsområde (Christensen et al. 1998). Vi har hämtat information från 

Sveriges Kommuner och Landstings hemsida, samt vetenskapliga artiklar, 

kurslitteratur och rapporter. Annan sekundärdata vi använt oss av är 

landstingens årsredovisningar samt budgetunderlag, som vi hittat via 

respektive landstings hemsida, alternativt fått skickad hem till oss.  

3.3 Operationalisering 

Operationalisering handlar om hur forskaren ska närma sig undersökningen 

för att kunna besvara sin frågeställning. Det görs genom att utgå från det 

allmänna till det precisa och det är den processen som länkar samman 

frågeställningen med undersökningen som genomförs. (Larsen 2009). 

Enkätundersökning vi gjort mäter upplevelsen av stramhet i de olika 

landstingens budgetstyrning. Vi gjorde också en jämförelse mellan 

landstingens finansiella resultat och de budgeterade finansiella resultat som vi 

hämtat från landstingens årsredovisningar mellan år 2009 till 2012 för att se 

om det finns något samband. Genom jämförelsen av de finansiella rapporterna 

har vi fått fram ett medelvärde på budgetavvikelsen för varje enskilt landsting 

under aktuell period.  

Operationella definitioner har två krav, behovet av att vara precis vid 

fastställandet angående hur upplysningar ska samlas in och behovet av att 

upplysningarna är så täckande som möjligt. Behovet av att vara precis handlar 

om reliabilitet, olika forskare ska ha fått samma resultat när de registrerat en 

upplysning genom operationella definitioner. (Larsen 2009). Vår enkät består 

av 19 frågor och påståenden, varav 16 av dem är påståenden kopplade till Van 

der Stedes (2001) olika attribut som vi redogjort för i vår teoretiska 

referensram. De resterande tre frågorna handlade om respondentens 

demografi. Detta för att eventuellt kunna dra slutsatser om kön, ålder eller 

antalet anställningsår har någon påverkan på hur budgetstyrningen upplevdes. 

Vår enkät har fem bundna svarsalternativ till respektive påstående och enligt 

Christensen et al (1998) är det viktigt att inte ha för många alternativ då det 

kan leda till att det blir svårt att finna ett mönster i respondentens svar. När 
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det handlar om att ange graden av något rekommenderas 3-7 svarsalternativ. 

Genom att använda ett udda antal alternativ behöver inte respondenten ta 

ställning utan kan då välja att vara neutral. (Christensen et al. 1998). Vi anser 

att alternativet att vara neutral bör finnas med då vi mäter en upplevelse. 

Slutna frågor, vilket det är om bundna svarsalternativ används, är bra att 

använda då det handlar om faktafrågor eller när exempelvis information om 

attityder och medvetenhet ska samlas in (Christensen et al. 1998). 

Behovet av att uppgifterna ska vara så täckande som möjligt, kallas för 

validitet, vikten av att vara säker på hur relevant informationen är (Larsen 

2009). Enkätverktyget som Van der Stede (2001) har tagit fram för att mäta 

stramhet i budgetstyrningen är i grunden inte framtaget för att användas inom 

offentlig verksamhet, men har i en tidigare studie (Siverbo & Johansson 2011) 

använts även inom den sortens verksamhet. Vi har anpassat påståendena i vår 

enkätundersökning för att de ska passa chefer med budgetansvar inom 

Sveriges landsting. Efter att våra svar samlats in har ett genomsnitt av den 

upplevda stramheten i budgetstyrningen tagits från respondenterna i varje 

landsting, detta för att kunna dra slutsatser om det finns skillnader mellan 

landstingen. 

Enligt Anthony och Young (2003) finns det chefer som anser att en budget 

som inte revideras efter händelser inte längre utgör ett dokument för planerade 

resultat. De menar också att det finns chefer som tycker att en revidering av 

budgeten förstör grunden för analysen av skillnaderna mellan det faktiska 

utfallet och det utfall som parterna kommit överens om i den godkända 

budgeten (Anthony & Young 2003). Van der Stede (2001) fann endast ett 

svagt stöd för att attribut 2, om det finns en tillåtelse att revidera budgeten 

under året, har någon påverkan på om budgetstyrningen kunde räknas som 

stram eller ej.  Vi har därför i vår mätning valt att avstå från attribut 2. Van der 

Stede (2001) kom också fram till att endast 26 av de 40 påståendena han ställt 

nådde upp till kraven för att kunna mäta om budgetstyrningen är stram. Vi har 

även valt bort fyra påståenden som vi ansåg vara upprepningar.  

3.4  Bortfall 

Bortfall fastställs genom att summera antalet som besvarat enkäten och dela 

detta med antalet som fick enkäten (Larsen 2009). Vi skickade vår enkät till 

130 chefer med budgetansvar inom Sveriges 21 landsting och fick svar från 70 

chefer, med täckning över samtliga landsting Det ger oss en svarsfrekvens på 

53,8 procent, som vi uppnått efter totalt tre utskick varav två påminnelser. 
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Tabell 3.4.1 Sammanställning av bortfall 

  

Antal 

landsting Enkätundersökning 

Totalt antal utskick 21 130 

Bortfall 0 60 

Svarsfrekvens % 100 % 53,8 % 

 

Bortfallet räknas som ett fel som måste tas hänsyn till och enligt Christensen et 

al (1998) kan antaganden göras om de som valde att delta i 

enkätundersökningen och de som valt att ej delta, på något sätt skiljer sig åt. 

Det betyder att de svar som samlas in inte är representativa svar för en hel 

population (Christensen et al. 1998). Enligt Andersen (1998) bör en 

bortfallsanalys göras om enkätundersökningen har ett stort bortfall i 

svarsfrekvensen. Detta för att ta ställning till om bortfallet möjligtvis påverkat 

resultatet av undersökningen. Till stort bortfall räknar Andersen (1998) 50 

procent eller mer, vi fick i vår enkätundersökning en svarsfrekvens på 53,8 

procent och gör därför ingen bortfallsanalys. I enkätundersökningen som 

skickades ut fastställde vi att alla frågor var obligatoriska att besvara, detta för 

att undkomma problemet med respondenter som väljer att inte svara på 

samtliga påståenden i enkäten. Genom flera påminnelser till respondenterna 

kan bortfallet minskas (Christensen et al. 1998). Enligt Larsen (2009) finns det 

ingen regel som säger hur hög en svarsfrekvens ska vara, men är 

svarsfrekvensen låg uppstår problem.  

3.5  Statistisk metod 

För att undersöka om det finns något samband mellan stram budgetstyrning 

och negativa avvikelser i den finansiella budgeten inom Sveriges landsting har 

vi använt oss av ett Pearson chi-två test. Detta test undersöker om två 

fördelningar skiljer sig åt och det är ett bra test för att säkerställa om en 

teoretisk förutsägelse stämmer överens med en empirisk observation. Ett 

Pearson chi-två test jämför observerad fördelning med en hypotetisk 

nollfördelning, en fördelning så som den skulle se ut om det inte fanns några 

skillnader i variablerna. Testet är det vanligaste sättet att fastställa om det finns 

skillnader mellan olika fördelningar. Det är icke-parametriskt vilket innebär att 

det inte finns någon teoretisk idé om att variablerna fördelar sig på ett visst 

sätt, är antalet frihetsgrader lågt är fördelningen högerskev och om antalet 

frihetsgrader är högre liknar fördelningen en normalfördelning. Om testvärdet 

som beräknats är större än sannolikhetsvärdet är skillnaden mellan 
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fördelningarna statistiskt signifikant på den valda nivån och nollhypotesen kan 

förkastas. (Edling 2009).  

Innan en statistisk undersökning görs måste ett beslut tas om den data som 

samlats in ger tillräckligt med stöd för att kunna förkasta H0 eller ej. För att 

göra det behöver p-värdets storlek bestämmas, detta är signifikansnivån. H0 

förkastas om p-värdet är mindre än eller lika med den valda signifikansnivån. 

(Agresti & Franklin 2013). Signifikansnivå kallas också nivån på risken som tas 

att H0 skulle förkastas fast H0 egentligen är sann. Traditionellt sett är 95 

procent den nivån som ofta väljs. (Lind et al. 2012). Christensen et al. (1998) 

anser också att signifikansnivån på 95 procent är den nivån som är mest 

lämplig i statistiska undersökningar. Vi har därför valt att använda oss av en 

signifikansnivå på 95 procent i vårt test. 

För att kunna genomföra ett Pearson chi-två test delade vi in Sveriges 

landsting i olika grupper beroende på om de upplever sig stramt styrda av 

budgeten eller ej. Vi delade även in Sveriges landsting i olika grupper beroende 

på om de har en positiv eller negativ avvikelse i den finansiella budgeten. De 

landsting som har en positiv budgetavvikelse har underskridit sin budget och 

de med en negativ budgetavvikelse har överskridit sin budget. Grupperna ser 

ut på följande sätt: 

 
Tabell 3.5.1 Gruppindelning 

Grupp 1 Upplever sig stramt styrda 

  

Upplever sig ej stramt styrda 

Upplever sig varken eller 

Grupp 2 Underskridit budget 

  Överskridit budget 

 

Grupperna i tabell 3.5.1  ger oss följande korstabell med data: 

 

Tabell 3.5.2 Korstabell 

  Överskridit budget Underskridit budget Totalt 

Upplever sig stramt styrda 

   Upplever sig ej stramt styrda 

   Upplever sig varken eller 

   Total 

   
Testet har vi gjort för att se om det finns något samband mellan en stram 

budgetstyrning och negativa finansiella budgetavvikelser inom Sveriges 
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landsting. Testet har också gjorts för att se om vi kan finna något samband 

mellan en stram budgetstyrning inom de enskilda attributen som Van der 

Stede (2001) tagit fram, och negativa avvikelser i den finansiella budgeten 

inom Sveriges landsting.  
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4 Empiri 

 

et här är kapitlet där vi presenterat resultaten från våra undersökningar. I kapitlet 

återfinns en sammanställning av budgetavvikelserna inom Sveriges landsting och de 

Pearson chi-två test vi genomfört. Vi redovisar även en skriftlig förklaring på vad den 

insamlade datan och statistiken säger.  

 

4.1 Empirisk data avseende de finansiella utfallen 

Efter jämförandet av det budgeterade utfallet och det faktiska utfallet funnet i 

landstingens årsredovisningar och budgetplaneringar mellan åren 2009 och 

2012, kan vi konstatera att samtliga landsting har avvikelser i utfallet jämfört 

med de finansiella budgetmål som var uppsatta. De har antingen överskridit 

eller underskridit budgeten.  

Ur tabell 4.1.1 kan det utläsas att ungefär hälften av Sveriges landsting 

underskrider sin budget och hälften överskrider sin budget i genomsnitt. De 

positiva och negativa finansiella budgetavvikelserna är jämnt fördelade över 

landstingen över åren, en skillnad som kan utläsas från de finansiella 

rapporterna är att under 2011 är de negativa finansiella budgetavvikelserna fler. 

 

Tabell 4.1.1 Genomsnittlig budgetavvikelse  (2009 - 2012) 

  Antal 

Underskridit budgeten 11 

Överskridit budgeten 10 

Totalt 21 

 

Tabell 4.1.2 visar att landstingen under år 2011 haft svårt att nå de finansiella 

budgetmålen då 17 av Sveriges 21 landsting har överskridit sin budget. Detta 

kan ställas i relation till de andra åren då 6 stycken landsting som mest haft 

negativa finansiella budgetavvikelser.  

 

Tabell 4.1.2 Budgetavvikelser per år 

  Överskridit budget Underskridit budget 

2009 6 15 

2010 4 17 

2011 17 4 

2012 6 15 

D  



28 

 

I tabell 4.1.3 har vi sammanställt de genomsnittliga finansiella budgetarna för 

Sveriges landsting. Detta har gjorts genom att summera de budgeterade 

utfallen för respektive år och dividerat dem med 21, vilket är antalet landsting. 

Datan i tabell 4.1.3 kan ställas i relation till tabell 4.1.4 där medelvärden samt 

standardavvikelser för Sveriges landsting mellan år 2009 till 2012 finns 

redovisade.  

 
Tabell 4.1.3 Genomsnittlig budget per år för landstingen 

  Budget 

2009 39 485 476 

2010 50 149 048 

2011 52 014 286 

2012 34 885 714 

 

Medelvärdet i tabell 4.1.4 talar om i snitt vad budgetavvikelsen för det aktuella 

året varit totalt för alla landsting och standardavvikelsen visar den 

genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet. Min- och maxvärde för 

avvikelserna finns också redovisade, detta för att överskådligt få en bild av hur 

de finansiella budgetavvikelserna sett ut under åren. 

 
Tabell 4.1.4 Genomsnittlig budgetavvikelser för landstingen 

  Medelvärde Standardavvikelse Minvärde Maxvärde 

2009 -107 595 476 228 264 777 -733 000 000 242 000 000 

2010 -187 604 476 378 693 509 -1 180 000 000 168 000 000 

2011 168 933 333 452 511 294 -322 000 000 2 034 000 000 

2012 -155 938 095 452 105 019 -1 807 000 000 313 000 000 

 

  



29 

I tabell 4.1.5 har vi redovisat de budgeterade utfallen och de faktiska utfallen 

per landsting mellan år 2009 till 2012 samt varje landstings genomsnittliga 

budgetavvikelse för samma år. 

 

Tabell 4.1.5 Sammanställning av de ackumulerade finansiella resultaten (2009 - 2012) 

Landsting 

Budgeterat 

utfall Faktiskt utfall Total avvikelse  

Genomsnittlig 

avvikelse/år 

Jämtlands läns landsting 158 700 000 -169 200 000 327 900 000 81 975 000 

Landstinget i Blekinge -91 800 000 -60 600 000 -31 200 000 -7 800 000 

Landstinget Dalarna 60 000 000 -364 000 000 424 000 000 106 000 000 

Landstinget Gävleborg 263 000 000 324 000 000 -61 000 000 -15 250 000 

Landstinget i Jönköpings  733 200 000 1 274 400 000 -541 200 000 -135 300 000 

Landstinget i Kalmar län 516 995 000 429 700 000 87 295 000 21 823 750 

Landstinget i Uppsala län 833 000 000 765 000 000 68 000 000 17 000 000 

Landstinget i Värmland 109 200 000 100 300 000 8 900 000 2 225 000 

Landstinget Kronoberg 151 000 000 173 000 000 -22 000 000 -5 500 000 

Landstinget i Sörmland -263 600 000 348 800 000 -612 400 000 -153 100 000 

Landstinget Västernorrland 231 000 000 27 000 000 204 000 000 51 000 000 

Landstinget Västmanland 185 000 000 225 300 000 -40 300 000 -10 075 000 

Landstinget i Östergötland 168 000 000 1 427 000 000 -1 259 000 000 -314 750 000 

Norrbottens läns landsting 400 000 000 246 000 000 154 000 000 38 500 000 

Region Gotland 63 200 000 76 700 000 -13 500 000 -3 375 000 

Region Halland -11 670 000 -47 876 000 36 206 000 9 051 500 

Region Skåne 211 000 000 -1 184 000 000 1 395 000 000 348 750 000 

Stockholms läns landsting 1 907 000 000 4 940 000 000 -3 033 000 000 -758 250 000 

Västerbottens landsting -18 000 000 -387 000 000 369 000 000 92 250 000 

Västra Götalandsregion -2 007 000 000 1 224 000 000 -3 231 000 000 -807 750 000 

Örebro läns landsting 109 000 000 265 000 000 -156 000 000 -39 000 000 
 

4.2 Empirisk data avseende enkätundersökningen 

Vår enkätundersökning skickades till 130 chefer med budgetansvar inom 

Sveriges samtliga landsting. 70 respondenter besvarade vår enkät, 

respondenterna var spridda över samtliga landsting och i tabell 4.2.1 och 4.2.2 

finns svarsunderlaget redovisat. Fullständiga frågor och påståenden finns i 

enkätundersökningen i Bilaga 2. 

 
Tabell 4.2.1 Könsfördelning 

Fråga 1. Antal 

Man 39 

Kvinna 31 

Totalt 70 
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Ur tabell 4.2.2 går det att utläsa att medelåldern bland våra respondenter är ca 

55 år, se fråga 2, och antalet anställningsår varierar kraftigt mellan några 

månaders anställningstid till 20 års anställning. Vi har valt att utgå från 

medelvärdet av anställningsår på nuvarande tjänst i vår studie som är närmre 5 

år, se fråga 3. Fråga 4 till och med 19 är påståenden som respondenterna har 

fått möjligheten att svara på i form av en 5-gradig skala. Om respondenterna 

svarat 1 betyder det att de inte instämmer alls i påståendet och om de svarat 5 

betyder det att de instämmer helt med påståendet. Ett högre svarsvärde tyder 

på att budgetstyrningen används mer stramt än ett lägre svarsvärde.  

 
Nedan har vi sammanställt svaren från samtliga frågor och påståenden, 

bortsett från fråga 1 som finns redovisad tabell 4.2.1. Detta har vi gjort för att 

få fram de medelvärden vi använt i vårt Pearson chi-två test för att se det 

eventuella sambandet.  

 

Kolumnerna minimum och maximum representerar i fråga 2 den lägsta 

respektive högsta åldern på våra respondenter och i fråga 3 den kortaste 

respektive längsta anställningstiden på nuvarande tjänst. Resterande frågor 

visar hur svaren vi fått på samtliga 16 påståenden varierar mellan 

svarsalternativ 1, instämmer inte alls, och svarsalternativ 5, instämmer helt. 

Medelåldern bland våra respondenter är cirka 55 år, med en standardavvikelse 

på 6 år, det innebär att i snitt så avviker åldern cirka 6 år från medelvärdet. 

Medelvärdet på anställningsår är cirka 4 år med en standardavvikelse på cirka 4 

år.  
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Tabell 4.2.2 Sammanställda svar från enkätundersökning 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Fråga 2 70 39 65 55,41 6,11 

Fråga 3 70 0 20 4,66 4,38 

Fråga 4 70 1 5 2,80 0,89 

Fråga 5 70 1 5 4,49 1,00 

Fråga 6 70 1 5 2,79 0,93 

Fråga 7 70 1 5 2,80 1,04 

Fråga 8 70 1 5 3,06 1,02 

Fråga 9 70 1 5 3,04 1,26 

Fråga 10 70 1 5 3,64 1,29 

Fråga 11 70 1 5 2,63 1,13 

Fråga 12 70 1 5 2,33 1,09 

Fråga 13 70 1 5 3,37 1,36 

Fråga 14 70 1 5 3,07 1,45 

Fråga 15 70 1 5 3,01 1,17 

Fråga 16 70 1 5 2,36 1,36 

Fråga 17 70 1 5 2,77 1,29 

Fråga 18 70 1 5 2,59 1,31 

Fråga 19 70 1 5 2,29 1,17 

De 70 respondentsvar vi har fått in har delats upp och bearbetats per 

landsting, i tabell 4.2.3 redovisas hur den totala upplevelsen av stramheten i 

budgetstyrningen är. Ett genomsnitt har tagits från de samtliga respondenter 

inom samma landsting för att få en snittupplevelse per landsting. 

 

Tabell 4.2.3 Skillnader i budgetstyrning 

  
Överskridit 

budget 

Underskridit 

budget Totalt 

Upplever sig stramt styrda 5 5 10 

Upplever sig ej stramt styrda 5 6 11 

Upplever sig varken eller 0 0 0 

Total 10 11 21 

 

4.3 Empirisk data avseende Pearson chi-två test 

För att kunna genomföra ett Pearson chi-två test utgår vi från hypotesen att 

det finns ett samband mellan stram budgetstyrning och negativa finansiella 

budgetavvikelser. 
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Tabell 4.3.1 visar, utifrån vår undersökning, att 10 av Sveriges 21 landsting 

upplever sig stramt styrda, varav hälften av dem har underskridit respektive 

överskridit sin budget. 11 av landstingen upplever sig ej stramt styrda, och 

bland dem finns en större andel av landsting som underskridit sin budget, det 

vill säga, klarat den. 

 

Tabell 4.3.1 Pearson chi-två test 

  
Överskridit 

budget 

Underskridit 

budget Totalt 

Upplever sig stramt styrda 50 % 50 % 10 st 

Upplever sig ej stramt styrda 45,5 % 54,5 % 11 st 

Totalt 10 st 11 st 21 st 

Pearson chi-två test ger oss ett p-värde på 0,835. P-värdet innebär att det inte 

finns någon signifikans mellan våra två variabler, samband mellan stram 

budgetstyrning och negativa finansiella budgetavvikelser kan ej påvisas. 

 

Nedan kommer vi att redogöra för respondenternas svar på attributnivå 

redovisat i procent. I och med detta kommer svarsalternativ 3, varken stram 

eller ej stram budgetstyrning, redovisas. Detta har dock ingen påverkan på 

Pearson chi-två test då de medelvärden vi fått fram, tabell 4.3.2, inte visat på 

att respondenterna upplever sig mitt i mellan stramt eller ej stramt styrda av 

budgeten. De som har svarat 4 eller 5 på påståendena upplever att de är stramt 

styrda, de som inte känner sig stramt styrda har svarat 1 eller 2 och de som 

känner varken eller har svarat 3 i vår enkät.  

 

Tabell 4.3.2 Medelvärde per attribut 

  Medelvärde   

Upplevd stramhet attribut 1 2,72 Upplever sig ej stramt styrd 

Upplevd stramhet attribut 3 2,81 Upplever sig ej stramt styrd 

Upplevd stramhet attribut 4 3,11 Upplever sig stramt styrd 

Upplevd stramhet attribut 5 3,25 Upplever sig stramt styrd 

 

I tabell 4.3.3 har vi sammanställt de påståenden som tillhör attribut 1, det 

attributet redogör för hur respondenterna upplever hur viktigt deras chefer 

anser att det är att de efterlever och uppnår sina budgetmål. Upplever de 

tillfrågade att deras chefer anser att det är av stor vikt att budgetmålen nås 

leder det till att styrningen upplevs stramare.  
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Tabell 4.3.3 Attribut 1 

  Upplever sig 

stramt styrda 

Upplever sig 

varken stramt eller 

ej stramt styrda 

Upplever sig 

ej stramt 

styrda 

Fråga 4     

Min chef bedömer min 

prestation huvudsakligen 

på om jag uppnår mina 

budgetmål. 

 

17,2 % 

 

 

51,4 % 

 

 

31,5 % 

 

Fråga 6    

Enligt min chef anses min 

prestation vara dålig om 

jag inte uppnår mina 

budgetmål. 

 

21,4 % 

 

44,3 % 

 

34,3 % 

Fråga 7    

Mina framtidsutsikter inom 

landstinget beror i stor 

utsträckning på om jag når 

mina budgetmål. 

 

25,7 % 

 

35,7 % 

 

38,5 % 

Fråga 8    

Att inte uppnå mina 

budgetmål har en stark 

inverkan på hur min 

prestation utvärderas. 

 

35,7 % 

 

35,7 % 

 

28,5 % 

Fråga 12    

Enligt min chef har jag 

lyckats med min 

verksamhet endast om jag 

uppnått mina budgetmål. 

 

15,7 % 

 

28,6 % 

 

55,7 % 

Fråga 15    

Jag blir ständigt påmind 

om vikten av att klara mina 

budgetmål. 

 

 

35,7 % 

 

32,9 % 

 

31,4 % 

Fråga 19    

Min chef styr mig och min 

verksamhet huvudsakligen 

genom att övervaka hur väl 

mina budgetmål uppnås. 

 

15,7 % 

 

25,7 % 

 

58,6 % 

Totalt  23,9 % 36,3 % 39,8 % 

 

Vi kan med hjälp av denna sammanställning konstatera att de tillfrågade 

cheferna till största del inte upplever sig stramt styrda när det kommer till att 

deras chefer lägger stor vikt vid att klara de uppsatta budgetmålen. 
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Tabell 4.3.4 Pearson chi-två test attribut 1 

  Överskridit budget Underskridit budget Totalt 

Upplever sig stramt styrda 36 % 27 % 7 st 

Upplever sig ej stramt styrda 42,90 % 57, 1 % 14 st 

Upplever sig varken eller 0 % 0 % 0 st 

Total 10 st 11 st 21 st 

Pearson chi-två test ger oss ett p-värde på 0,537. P-värdet innebär att det inte 

finns någon signifikans mellan våra två variabler, samband mellan stram 

budgetstyrning och negativa finansiella budgetavvikelser kan ej påvisas. 

 

I tabell 4.3.5 finns de påståenden som hör till attribut 3 sammanställda. 

Attribut 3 handlar om hur de tillfrågade cheferna upplever sina chefers krav på 

detaljer i budgeten. Styrningen bland de tillfrågade cheferna kommer att 

upplevas stramare ju mer detaljerad deras chefer kräver att budgeten ska vara.  

 
Tabell 4.3.5 Attribut 3 

  Upplever sig 

stramt styrda 

Upplever sig 

varken stramt eller 

ej stramt styrda 

Upplever 

sig ej stramt 

styrda 

Fråga 9     

Min chef är intresserad av 

hur väl jag når min budget 

som helhet, men också hur 

väl jag når varje enskilt 

budgetmål. 

 

 

38,6 % 

 

 

30,0 % 

 

 

31,4 % 

Fråga 18    

Jag är väl medveten om att 

min chef studerar min 

budgetefterlevnad i detalj. 

 

22,8 % 

 

28,6 % 

 

48,6 % 

Totalt 30,7 % 29,3 % 40,0 % 

 

Svaren på dessa påståenden ger oss en bild av att de tillfrågade cheferna inom 

Sveriges landsting inte upplever att de styrs stramt när det kommer till vilken 

grad av detaljering det ska vara i budgeten. Enligt vår undersökning upplever 

respondenterna att deras chefer ej anser att det föreligger något krav på en 

detaljerad budget.  
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Tabell 4.3.6 Pearson chi-två test attribut 3 

  Överskridit budget Underskridit budget Totalt 

Upplever sig stramt styrda 65 % 40 % 8 st 

Upplever sig ej stramt styrda 38,50 % 61,50% 13 st 

Upplever sig varken eller 0 % 0 % 0 st 

Total 10 st 11 st 21 st 

Pearson chi-två test ger oss ett p-värde på 0,284. P-värdet innebär att det inte 

finns någon signifikans mellan våra två variabler, samband mellan stram 

budgetstyrning och negativa finansiella budgetavvikelser kan ej påvisas. 

 

Det fjärde attributet handlar om hur de tillfrågade cheferna upplever att deras 

chefer har eller inte har någon tolerans för provisoriska budgetavvikelser, det 

vill säga månatliga avvikelser. Styrningen bland de anställda upplevs stramare 

om deras chefer inte har någon tolerans för avvikelser i den finansiella 

budgeten och ofta gör jämförelser mellan budgeterat utfall och faktiskt utfall 

för att kunna åtgärda eventuella problem i verksamheten. I tabell 4.3.7 finns 

samtliga påståenden som hör till attribut 4, samt de svar vi fått från våra 

respondenter. 

 

Tabell 4.3.7 Attribut 4 

  Upplever 

sig stramt 

styrda 

Upplever sig varken 

stramt eller ej stramt 

styrda 

Upplever sig 

ej stramt 

styrda 

Fråga 10     

Jag är skyldig att rapportera 

vilka åtgärder jag vidtar för 

att korrigera tillfälliga 

budgetavvikelser. 

 

61,4 % 

 

 

 

20,0 % 

 

18,6 % 

Fråga 11    

Min chef lägger stor vikt vid 

tillfälliga budgetavvikelser. 

 

 

24,3 % 

 

28,6 % 

 

47,1 % 

 

Fråga 14    

Jag är skyldig att skriftligen 

inkomma med en förklaring 

till mina tillfälliga 

budgetavvikelser. 

 

42,8 % 

 

21,4 % 

 

35,7 % 

Totalt 42,9 % 23.3 % 33,8 % 

 
Inom detta attribut, där det handlar om hur respondenterna upplever sina 

chefers sätt att hantera budgetavvikelser, anser nästan 43 procent att de 

upplever sig stramt styrda. De anser att deras chefer lägger en stor vikt vid hur 

de ska förbättra sin verksamhet för att undvika tillfälliga budgetavvikelser och 
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en stor del är också tvingade att skriftligt förklara varför budgetavvikelserna 

ser ut som de gör. 

 

Tabell 4.3.8 Pearson chi-två test attribut 4 

  Överskridit budget Underskridit budget Totalt 

Upplever sig stramt styrda 42 % 58 % 12 

Upplever sig ej stramt styrda 55,60 % 44,40 % 9 

Upplever sig varken eller 0 % 0 % 0 st 

Total 10 st 11 st 21 st 

Pearson chi-två test ger oss ett p-värde på 0,528. P-värdet innebär att det inte 

finns någon signifikans mellan våra två variabler, samband mellan stram 

budgetstyrning och negativa finansiella budgetavvikelser kan ej påvisas. 

 

Det femte attributet visar om de tillfrågade cheferna upplever att deras chefer 

bedriver en intensiv, budgetrelaterad kommunikation. Styrningen upplevs 

stramare om det bedrivs intensiva diskussioner om budgetresultaten mellan 

ledning och chefer. I tabell 4.3.9 finns resultatet på de påståenden som är 

kopplade till attribut 5. 

 

Tabell 4.3.9 Attribut 5 

  Upplever 

sig stramt 

styrda 

Upplever sig varken 

stramt eller ej stramt 

styrda 

Upplever sig 

ej stramt 

styrda 

Fråga 5     

Jag deltar i möten för att 

diskutera budgetavvikelser. 

 

 

85,8 % 

 

 

7,1 % 

 

7,1 % 

Fråga 13    

Budgeten diskuteras 

regelbundet med chef även om 

det inte finns några negativa 

bugetavvikelser att 

rapportera. 

 

47,2 % 

 

27,1 % 

 

25,7 % 

Fråga 16    

Budgetrelaterade problem 

löses ofta genom att de 

diskuteras i grupper där jag, 

min chef och min 

underordnade personal ingår. 

 

24,3 % 

 

17,1 % 

 

58,6% 

Fråga 17    

Jag konsulterar min chef 

angående hur jag ska gå 

tillväga för att nå mina 

budgetmål. 

 

30,0 % 

 

25,7 % 

 

44,3 % 

Totalt 46,8 % 19,3 % 33,9 % 
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Det här är det attributet där de tillfrågade cheferna känner sig mest stramt 

styrda av de fyra attributen vi valt att ta med i vår studie. Nästan 86 procent av 

de tillfrågade deltar i möten för att diskutera budgetavvikelser, en stor del av 

dem har även möten med sin chef för att prata om budgeten, trots att det inte 

finns något negativt att rapportera. 

 
Tabell 4.3.10 Pearson chi-två test attribut 5 

  Överskridit budget Underskridit budget Totalt 

Upplever sig stramt styrda 50 % 50 % 12 st 

Upplever sig ej stramt styrda 44,4 % 55,6 % 9 st 

Upplever sig varken eller 0 % 0 % 0 st 

Total 10 st 11 st 21 st 

Pearson chi-två test ger oss ett p-värde på 0,801. P-värdet innebär att det inte 

finns någon signifikans mellan våra två variabler, samband mellan stram 

budgetstyrning och negativa finansiella budgetavvikelser kan ej påvisas. 
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5 Analys 

 
nalysdelen av vår studie kopplar samman de teorier om budget och styrning vi 

redogjort för med den empiri vi samlat in genom enkätundersökningen vi genomfört 

samt sammanställningen av landstingens finansiella rapporter. Här kan ni läsa om vårt 

resultat, de mönster vi funnit och om vår hypotes kommer att förkastas eller ej. 

 
Hypotesen vi utgick ifrån när vi gjorde vår undersökning var att det finns ett 

samband mellan stram budgetstyrning och negativa finansiella 

budgetavvikelser. 

Det Pearson chi-två test vi genomfört för alla landsting tillsammans, se tabell 

4.3.1, visar att det inte finns någon signifikans, då vi fick ett p-värde på 0.835, 

mellan våra två variabler. Testet ger inget stöd för att vi ska kunna förkasta H0: 

Det finns inget samband mellan stram budgetstyrning och negativa finansiella 

budgetavvikelser.  

Insamlad data ger inte vår studie något stöd för att påstå att samband finns 

mellan att de som upplever sig stramt styrda skulle ha en mindre negativ 

finansiell budgetavvikelse än de som ej upplever sig stramt styrda. 

I attribut 1 fann vi att endast 23,9 procent av Sveriges landsting upplever att 

deras ledning lägger stor vikt vid att budgetmålen efterlevs och på grund av det 

upplever sig stramt styrda. Attribut 3 visar att 30,7 procent av landstingen 

upplever att deras chefer kräver att de ska avge en detaljerad planering av 

budgetposterna och då upplever sig stramt styrda. Attribut 4 visade att 42,9 

procent av landstingen upplever att deras chefer inte har någon tolerans för 

månatliga avvikelser och attribut 5 visar att 46,8 procent av landstingen 

upplever att de för en intensiv budgetrelaterad kommunikation med sina 

chefer.  De p-värden vi fått från de olika attributen är följande: 0.537, 0.284, 

0.528, 0.801 och samtliga visar att det inte finns någon signifikans, alltså 

samband mellan våra variabler.  Det värde som ligger närmast för att kunna 

säga att ett samband kan konstateras är värdet för attribut 3, 0.284. Värdet är 

dock inte tillräckligt lågt, då det krävs, för att med 95 procents säkerhet kunna 

säga att ett samband finns, ett p-värde under 0.05. 

Mönstret vi kan se är att lika många av de tillfrågade cheferna inom Sveriges 

landsting upplever sig stramt styrda som de som ej upplever sig stramt styrda. 

Det finns en variation mellan landstingens sätt att styra med hjälp av budgeten, 

A 
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ungefär hälften använder den som ett styrmedel för att få cheferna att arbeta 

mot organisationens mål medan återstående ser budgeten som ett 

kommunikations- och planeringsverktyg (Anthony & Govindarajan 1998). 

Hos hälften av de landsting som använder budgeten som ett stramt styrmedel 

har en negativ finansiell budgetavvikelse ändå uppstått, sett över en 

fyraårsperiod. Vi kan alltså inte finna kopplingar mellan att landsting som har 

olika budgetstyrningar skulle ha olika avvikelsegrad i den finansiella budgeten.  

Vi har i vår studie funnit att tio av landstingen använder sig av en stram 

budgetstyrning samtidigt som de resterande elva använder sig av en ej stram 

budgetstyrning. Enligt Anthony och Govindarajan (1998) leder en stram 

budgetstyrning till att chefer leder sin verksamhet effektivare och att de 

initierar nya aktiviteter för att möta de finansiella budgetmålen. Anthony och 

Govindarajan (1998) menar också att en mindre stram budgetstyrning eller ej 

stram budgetstyrning innebär att budgeten används mer som ett 

planeringsverktyg och då anses inte budgetens utfall vara cheferna på den lägre 

nivåns största åtagande. Om budgetmålen inte uppnås leder inte det till samma 

konsekvenser som för en chef som är verksam i en stramt styrd verksamhet, 

utan hänsyn kan tas till omständigheter som påverkat resultatet och utifrån det 

så är det också accepterat att revidera budgeten. I vår studie har vi inte funnit 

något samband för att det skulle vara på detta sätt. 

Precis som Siverbo & Johansson (2011) fann inom Sveriges kommuner, har vi 

inte funnit något samband mellan stram budgetstyrning och negativa 

avvikelser i den finansiella budgeten inom Sveriges landsting.  Något som kan 

leda till avvikelser mellan det budgeterade och det faktiska resultatet är 

svårigheten med att sätta upp mål i den offentliga verksamheten, eftersom 

vinstmått inte används (Merchant & Van der Stede 2007).   

För Sveriges landsting är det inte ett alternativ att inte upprätta en budget, 

däremot att använda den som ett styrmedel är valfritt. När en budget upprättas 

inom landstingen finns det enligt Wildavsky (1997) två roller som personalen 

kan inta, väktare eller förkämpe. Ett exempel på hur detta kan gå till är, enligt 

Brorström et al. (2005), när en divisionschef är en förkämpe vid förhandling 

om pengar som ska gå till den egna verksamheten, men sedan när pengarna 

ska användas i den egna verksamheten så blir divisionschefen istället en 

väktare som ska hålla kostnaderna nere. Vi har i attribut 5, fråga 16, undersökt 

hur cheferna löser budgetrelaterade problem och 24,3 procent har angett att de 

ofta diskuterar budgetrelaterade problem i grupper där de själva, deras chefer 

och deras underordnade personal ingår. Detta är en situation där de tillfrågade 
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cheferna kan uppleva olika former av styrning. Divisionschefen, som är vår 

respondent, kan vara mindre stramt styrd av sin överordnade chef, medan 

divisionschefen kan styra mer stramt mot sina underordnade.  

En av kritikerna mot budget är enligt Libby och Lindsay (2007) att den 

motverkar samverkan mellan de anställda, medan Merchant och Van der Stede 

(2007) menar att budgeten får de anställda i organisationen att kommunicera 

med varandra. I attribut 5 har vi undersökt intensiteten i Sveriges landstings 

budgetrelaterade kommunikation, här ser vi ett resultat där 46,8 procent 

upplever sig stramt styrda och i detta attribut finns även den högsta 

svarsfrekvensen på ett av våra påståenden. På påstående 5 svarade 85,5 

procent av landstingen att de tillfrågade cheferna deltar i möten för att 

diskutera budgetavvikelser. Nästan hälften av landstingen har en intensiv 

budgetrelaterad kommunikation och vi kan därför inte påvisa att varken Libby 

och Lindsay (2007) eller Merchant och Van der Stede (2007) har rätt i sina 

påståenden att budgeten skulle leda till varken mer eller mindre 

kommunikation just inom landstingen. 

År 2011 hade Sveriges landsting svårt att efterleva sina budgetmål då 17 av 

dem överskreds. En orsak till detta kan vara att år 2010 var ett valår och för de 

landsting som hade maktskifte i fullmäktige använder sig de styrande av 

metoden ”big bath” för att kunna uppvisa bättre resultat nästa år och skylla 

det dåliga resultatet på de tidigare makthavarna.  

I attribut 1 har de tillfrågade cheferna tagit ställning till påståenden där de 

redogör för hur viktigt deras chefer anser att det är att de efterlever och 

uppnår sina budgetmål. Totalt sett är det cirka 24 procent av respondenterna 

som upplever att deras chefer lägger stor vikt vid att uppnå budgetmål. De 

frågor som gett indikation på en stramare styrning är fråga 8 och 15 där det 

framkommer att budgetmålen används för att utvärdera prestationer samt 

påtalanden om vikten av att klara budgetmålen. I attribut 3 har vi undersökt 

hur respondenterna upplever sina chefers krav på detaljer i budgeten, totalt 

sett är det cirka 31 procent som upplever att deras chefer vill ha en detaljerad 

budget, här är det inte majoriteten som har dessa krav på sig, men det är cirka 

en tredjedel av alla chefer som lägger tid på detaljerna i budgeten. Attribut 4 

handlar om respondenternas chefer har tolerans förekommandet av 

budgetavvikelser eller ej. Fråga 10 och 14 behandlar huruvida respondenten 

måste lägga tid på att förklara sina budgetavvikelser, fråga 10 visar att 61,4 

procent av respondenterna upplever att de måste rapportera vilka åtgärder de 

vidtar för att korrigera tillfälliga budgetavvikelser. Mer än hälften av 
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respondenterna lägger tid på att förklara sina budgetavvikelser, detta är ett 

tecken på att budgeten är tidskrävande då tillfälliga budgetavvikelser är 

detsamma som månatliga budgetavvikelser.  I fråga 14 ser vi att 42,8 procent 

av respondenterna skriftligen måste inkomma med en förklaring till sina 

tillfälliga budgetavvikelser, vilket också är tidskrävande. I attribut 5 har vi 

undersökt huruvida respondenterna upplever att deras chefer bedriver en 

intensiv budgetrelaterad kommunikation eller ej. Totalt är det cirka 47 procent 

av respondenterna som upplever att det förs en intensiv budgetrelaterad 

kommunikation i deras verksamhet och cirka 86 procent av respondenterna 

deltar i möten för att diskutera budgetavvikelser. Av detta kan vi dra slutsatsen 

att budgeten är en ständigt pågående process inom Sveriges landsting, som för 

ansvariga är tidskrävande då respondenterna är involverade i budgetprocessen. 

Det är inte lika många respondenter som lägger tid på en detaljrik budget, men 

som helhet kan vi ändå se att det läggs mycket tid på budgetarbetet inom 

landstingen. Detta styrker Lindsay och Libbys (2007) och Ekholm och Wallins 

(2001) påståenden om att budgetprocessen är tidskrävande.  
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6 Slutsats 

 

är har vi beskrivit vår studies resultat, att vi inte funnit något samband mellan 

stram budgetstyrning och negativa finansiella budgetavvikelser. Vi redogör även för 

förslag till framtida forskning.

 

De centrala resultat vi kommit fram till är att vår data inte stöder vår hypotes 

om att det skulle finnas ett samband mellan stramhet i budgetstyrningen och 

negativa finansiella budgetavvikelser inom Sveriges landsting. Slutsatsen vi kan 

dra av detta är att det Anthony och Govindarajan (1998) kommit fram till 

gällande att ett stramt styrsystem skulle motivera cheferna att på nya sätt finna 

vägar att nå de finansiella budgetmålen inte stämmer in på de respondenter 

som medverkat i vår studie. 

Våra frågeställningar har genom vår studie kunnat besvaras, vi finner inte att 

de negativa finansiella budgetavvikelser är mindre bland de landsting som 

använder sig av en stramare budgetstyrning. Vi har funnit att en skillnad finns 

mellan sättet att använda budget som styrmedel i landstingen, en del landsting 

använder budgeten som styrverktyg och andra som planeringsverktyg. Vi har 

däremot inte funnit att sättet att använda budgeten som styrmedel skulle ha 

någon koppling till graden av avvikelser i den finansiella budgeten. Vi har 

under studiens gång funderat på huruvida resultatet hade sett annorlunda ut 

om respondentgruppen varit en annan. Vi anser att det skulle vara intressant 

att undersöka om chefer på en högre nivå i landstingens organisation upplever 

budgetstyrningen på ett annat sätt än de divisionschefer som deltagit i vår 

undersökning.  

Slutsatsen vi kan dra är att det inte finns något samband mellan stram 

budgetstyrning och negativa finansiella budgetavvikelser inom den offentliga 

sektorn i Sverige. Detta baserar vi på vår studie och på den studie som Siverbo 

och Johansson (2011) gjort inom Sveriges kommuner. De har kommit fram till 

samma resultat som vi och eftersom både Sveriges kommuner och Sveriges 

landsting är politiska organisationer inom den offentliga sektorn och vår 

undersökning ger samma resultat som deras drar vi denna slutsats.  

Vår svarsfrekvens var betydligt lägre än Siverbo och Johanssons (2011) 

samtidigt som vi använt oss av en annan statiskt metod än dem för att 

analysera vår data. Det kan ha haft inverkan på resultatet av vår studie.  

H 
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År 2011 hade Sveriges landsting svårt att efterleva sina budgetmål då 17 av 

dem överskreds. De andra undersökta åren har antalet landsting som 

överskridit sin budget varit fyra och sex stycken, år 2011 års resultat har därför 

ökat medelvärdena för avvikelserna. Hade år 2011 valts bort i vår 

undersökning finns det en möjlighet att resultatet på vår studie blivit 

annorlunda. 

Det skulle vara intressant att göra en liknande studie som den vi gjort, men 

välja ett antal år i följd där ett valår inte är inkluderat. Det skulle även vara 

intressant att undersöka vad den verkliga orsaken till skillnaderna mellan 2011 

års utfall och de övriga årens är, om det är ”big bath” eller något annat som 

ligger bakom detta.   
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