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Sammanfattning 
Denna studie består av en fallstudie av äldreomsorgen i Uppsala kommun med syfte att utreda 

hur delaktigheten och medvetenheten i budgetprocessen påverkar organisationens effektivitet. 

I en kommun arbetar både förtroendevalda och tjänstemän så det finns flera intressenter 

gällande hur resurserna ska fördelas ut till det olika verksamheterna vid framläggningen av 

budgeten. Budgetuppföljningen sker på flera nivåer i organisationen kontinuerligt under året i 

samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän.  

    Metoden för att samla in data bygger på befintlig litteratur och semistrukturerade intervjuer 

med nyckelpersoner på tre olika organisatoriska nivåer i äldreomsorgen i Uppsala kommun. 

Den teoretiska referensram som studien utgått ifrån är intressentmodellen inom ramen för 

budgetens olika syften och med fokus på effektivitet.  

    Det är många som är delaktiga i den kontinuerliga budgetprocessen i Uppsala kommun. Det 

kan sägas att det både bland förtroendevalda och tjänstemän finns ett stort fokus på att öka 

medvetenheten om budgetprocessen för att kunna öka organisationernas effektivitet i att 

uppnå de mål som kommunfullmäktige har satt upp för verksamheten.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund   

 
Sverige består av 290 kommuner av olika storlek. Kommunernas organisationer är stora och 

komplexa då de bedriver flera olika verksamheter inom många områden. Dessa verksamheter 

kan bedrivas i olika former men de flesta ägs ofta av kommunen själv. I en stor organisation 

är det viktigt att alla strävar åt samma håll och att det finns en röd tråd genom organisationen, 

från ledning till verksamhet (Hansson, Martinsson, 2008, s 33).  

 

Traditionellt sett så är budget det styrinstrument som kommuner har haft störst intresse av. 

Budget avgör hur kommunen ska fördela sina resurser mellan de olika verksamheterna som 

kommunen bedriver. Att sammanställa en budget och fördela resurserna inom en kommun är 

annorlunda än för ett företag som är konkurrensutsatt och marknadsstyrt. Den slutgiltiga 

fördelningen av kommunens resurser görs i samband med att kommunfullmäktige fastställer 

budgeten (Hansson, Martinsson, 2008, s 35). Innan kommunens resurser fördelas måste man 

veta hur stora intäkterna är, för att veta vad man har att röra sig med. En uppskattning av 

intäkterna görs därför, intäkterna består till största del av kommunalskatt, statsbidrag och 

avgiftsintäkter. För att ha en god ekonomi långsiktigt krävs att budgeten är balanserad, vilket 

innebär att kostnaderna inte får vara större än intäkterna. I många fall läggs budgeten med 

överskott för att ha en reserv och för att täcka urholkningen av eget kapital på grund av 

inflation (Hansson, Martinsson, 2008, s 36).  

 

Nuförtiden är det vanligt att kommunerna använder sig av en metod som kallas rambudget. 

Det innebär att kommunfullmäktige ger varje nämnd en viss summa pengar som de ska hålla 

sina kostnader inom, men hur nämnden ska fördela pengarna inom sin verksamhet bestämmer 

de själva (Hansson, Martinsson, 2008, s 37).  

1.2 Problemformulering  
Kommunerna är tvungna att upprätta en budget som beskriver intäkter och kostnader för 

nästkommande år (kommunallagen (1991:900), 8 kap. 4 §). Kommuner drivs utan vinstsyfte 

vilket gör det viktigt för dessa organisationer att hitta organisations- och styrformer som gör 

att organisationen uppnår effektivitet (Brorström, Haglund, Solli 1999, s 194). Effektivitet är 

“ett mått på det resultat som fås i förhållande till insatta resurser” (Ekonomifakta, 2011). I 

upprättandet av en budget är många personer delaktiga och påverkar slutresultatet. Hela 
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kommunen är berörd av hur den slutliga fördelningen av resurserna ser ut vilket gör att det 

finns många motstridiga åsikter, då kommunen är styrd av förtroendevalda så är det 

majoriteten i kommunfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet om budgeten. Budgetens 

effektivitet är också beroende av vilka som är delaktiga i upprättandet då delaktighet främjar 

medarbetarnas vilja att jobba med budgeten (Robbins, Judge, Campbell,  2010, s 180). Det är 

sedan en kontinuerlig process under hela året att se till att budgeten efterföljs.  

För att lyckas med budgetuppföljningen krävs uppföljning av verksamheterna vilket sker 

genom att förvaltningen tar fram underlag och vid behov korrigerande åtgärder, som sedan 

politikerna i nämnderna beslutar om. De förtroendevalda har även ett intresse att styra 

verksamheterna så att de följer deras politiska mål vilket inte alltid är i samma riktning som 

förvaltningen anser (Opard, 2014, personlig intervju). Budgetprocessen kan därmed ses som 

en lång process som ständigt är pågående under året och då det finns många berörda parter i 

processen finns motstridiga åsikter vilket gör det intressant att utreda hur budgetprocessen 

påverkas av delaktighet och medvetenhet bland medarbetarna i kommuner.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur delaktigheten och medvetenheten i 

budgetarbetet hos anställda och förtroendevalda i kommuner påverkar organisationens 

effektivitet, det vill säga att rätt resultat uppnås till lägsta möjliga kostnad, i användandet av 

resurser i kommunernas verksamheter. 

1.4 Avgränsningar  
För att kunna undersöka syftet och få en förståelse kring hur budgetprocessen i samband med 

delaktighet av anställda och förtroendevalda ser ut så kommer en fallstudie över en kommun 

att göras. Kommunen som kommer undersökas kommer inte undersökas i sin helhet utan 

utvalda verksamhetsområden undersöks. Denna avgränsning kommer att göras då 

omfattningen på undersökningen annars blir för stor för att hållas inom de ramar som en C-

uppsats innebär.  
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2. Teori 
Teoridelen är ett ramverk som kommer att användas för att analysera empirin i analysdelen 

av uppsatsen. Denna del inleds med hur vissa teorier har uppkommit och varför de är 

intressanta att nämna för att sedan leda fram till en analysmodell som är anpassad för att 

utreda syftet i den här uppsatsen. 

2.1 Strävan åt olika håll 
Den offentliga sektorns organisation är komplex och förvaltningschefer påverkas av 

förtroendevalda politiker i organisationen vilket Lundberg Rodin (2010) tar upp i sin 

avhandling ”Chefer i korstryck”. Lundberg Rodin (2010) belyser även hur chefer i offentlig 

förvaltning påverkas av flera intressenter än förtroendevalda politiker i sitt arbete. Dessa 

intressenter består av användare och anställda i kommunen. Dessa olika intressenter ställer 

olika krav på cheferna i den offentliga sektorns förvaltning vilket skapar det så kallade 

”korstrycket” som de utsätts för (Lundberg Rodin, 2010, s 18-19). Denna studie utgår från en 

systemteoretisk modell och från aktörers handlande i en organisatorisk kontext. De teorier 

som används är om dynamiska komplexa system, om organisationers osäkerhetszoner och 

domänteorin som delar in studiens intressenter i kategorier (Lundberg Rodin, 2010, s 42). 

I stora organisationer som kommuner finns det flera intressenter, det vill säga personer eller 

roller som har ett specifikt intresse av hur verksamheten ska fungera. Vilket gör det intressant 

att studera organisationen utifrån hur dessa olika personer eller roller vill styra organisationen 

med hjälp av styrmedel som budgeten (Lundberg, 2010). För att få en förståelse för hur olika 

intressenter påverkar varandra omnämns tidigare forskares idéer om hur intressenter kan ses 

utifrån deras intressen i en organisation, detta för att kunna urskilja variabler som är 

intressanta att utreda. Bakgrunden till intressentmodellen1 påvisar att det finns en mening med 

att studera olika berörda parters intressen i en organisation därav att den tas upp nedan. 

Ordet intressent2 förekom för första gången i management litteratur i en avhandling vid 

Standford Research Institute (SRI) år 1963. Då lades det fram som en term för att generalisera 

benämningen av aktieägare som den enda grupp som ledningen behöver svara inför. Men 

definitionen av ordet intressent var ursprungligen den grupp utan vars stöd organisationen 

skulle sluta existera. Intressent begreppet innefattade från början aktieägare, anställda, kunder, 

leverantörer, långivare och samhället. Denna ursprungliga tolkning av begreppet intressent 

kommer från Igor Ansoff och Robert Stewart på Planning Departement i Lockheed. Denna 

                                                           
1 Intressentmodellen är en översättning av begreppet stakeholder theory. 
2 Intressent är en översättning av ordet stakeholder. 
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första ansats fick en viktig informationsfunktion i SRI:s företagsplaneringsprocess. SRI-

forskare argumenterade att om inte företagsledningen förstod de ovan nämnda 

intressentgruppernas behov kunde de inte formulera företagets mål, som skulle leda till det 

nödvändiga stödet från dessa grupper och på så vis riskera företagets överlevnad. Från denna 

grund till begreppet intressent har flera grenar utvecklats (Freeman et al, 2010, s 31). Dessa 

grenar delas upp i tre huvudgrupper, normativa teorier, beskrivande teorier och instrumentella 

teorier. De två sist nämnda kan även slås samman till så kallade analyserande teorier 

(Friedman, Miles, 2009, s 28).  

Intressentmodellen har utvecklats för att lösa eller i alla fall försöka få en uppfattning om tre 

specifika problem. Dessa problem är:  

1. Problemet med värdeskapande och handel.  

2. Problemet med etiken i kapitalismen.  

3. Problemet med företagsledares tankesätt  

(Freeman et al, 2010, s 4).     

Problemet med värdeskapande och handel består i att det är svårt att förstå företagandet i en 

värld där det är en ständig förändring i företagsrelationer, dessa relationer förändras även 

beroende på vilken nationell, industriell och social kontext som de befinner sig i. Det blev 

klart för forskarna inom området att det var ogörligt att försöka lösa problemet med 

värdeskapande och handel utifrån redan befintliga antaganden (Freeman et al, 2010, s 4).     

Problemet med etiken i kapitalismen behandlar hur kapitalismen blev det dominerande medlet 

för organisering av värdeskapande och handel, det blev då klart att begränsande 

uppmärksamhet till dess ekonomiska effekt uppbringade ett delvis skadligt perspektiv. Därav 

började forskare ställa sig frågor om relationen mellan kapitalism och andra institutioner i 

samhället. Hur kan vi förstå kapitalismen så att alla dess effekter tas med av beslutstagare? 

Kan vi fortsätta dela världen mellan företagsvärlden och den etiska världen? Är det möjligt 

för företagsledningar att göra rätt val, oavsett hur komplicerad världen är? Samt hur kan vi 

förstå både företagande och etik på ett sådant sätt så att vi kan slå dem samman konceptuellt 

och praktiskt? Är exempel på frågor som ställdes. Den här typen av frågor är relevanta för alla 

företagsledningar och företagsforskare idag. Då den senaste tiden på den finansiella 

marknaden har fler initiativ tagits i diskussionerna om restriktionerna för företag.  
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Globaliseringen och den tekniska utvecklingen har lett till större intresse och större möjlighet 

för öppenhet, transparens och ansvarstagande i företagsvärlden. Det finns ett större intresse 

för hur kapitalism, etik, hållbarhet och socialt ansvar kan gå ihop tillsammans med 

företagande. Så när en lösning till problemet med värdeskapande och handel ska skapas 

uppstår problemet med etiken i kapitalismen (Freeman et al, 2010, s 4-5). När dessa två 

problem kombineras uppstår ett tredje problem. 

Inom det tredje problemet, problemet med företagsledares tankesätt, ställs forskare inför 

frågor som t.ex. Hur kan vi förändra den ekonomiska teorin så att den blir användbar i en 

turbulent värld med flertalet etiska utmaningar? Hur kan företagsledare ändra sitt tankesätt 

för att förena företagande och etik i sina beslut? Hur kan globaliseringen och etik bli en del 

av rutinen i en företagsledaresjobb? Dessa frågor är relevanta för företagsledare att ställa sig 

om de vill bli lyckade under 2000-talet. Intressentmodellen säger att om vi ser relationen 

mellan företag och de grupper av individer som kan påverka eller påverkas av företaget som 

en enhet så har vi en bättre möjlighet att hantera dessa tre nämnda problem (Freeman et al, 

2010, s 5-6).      

Som redan nämnts så är den offentliga sektorn en komplex organisation och den består av 

flera olika delar som gentemot varandra har olika intressen. Nilsson et al (2012) skriver i 

artikeln ” Vart tar pengarna vägen? – Om behovet av bättre uppföljning för ökad effektivitet i 

offentlig sektor” att myndigheterna inte har någon egennytta av att göra uppföljningar. Det 

leder till att när en myndighet har fått en resurstilldelning till att uppnå ett projektmål kan det 

finnas anledningar till att använda hela resursmängden även om det skulle gå att uppnå 

projektmålen med användning av färre resurser. Så myndigheten i sig har inget att vinna på att 

redovisa exakt hur projektmålen har uppnåtts då det skulle kunna kräva mer av deras 

organisation att genomföra projekt med högre effektivitet (Nilsson et al, 2012, s 51). Artikeln 

av Nilsson et al (2012) behandlar specifikt fall som gäller upphandling med konkurrens i den 

offentliga sektorn och huvudexemplet gäller väghållning (Nilsson et al, 2012, s 44). Dock är 

den intressant då den behandlar uppföljning som ett viktigt instrument för att påverka den 

offentliga sektorns effektivitet och beskriver bristen på myndigheters egenintresse gällande att 

öka effektiviteten vilket leder in på frågor om hur offentligförvaltnings effektivitet ska ökas 

samt hur olika styrmedel ska användas. I den här uppsatsen kommer endast ett styrmedel att 

utredas, budgeten. Vilket leder fram till att det är intressant att ta upp budgetens olika syften. 
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2.3 Budgetens syfte  
Budgetprocessen består av tre delar, dessa delar är budgetframställning, budgetuppföljning 

och budgetanalys. Ax et al (2009, s 205 ff.) anser att flera ska kunna ta del av 

budgetprocessen då det viktigaste i processen är förståelse. I Ax et al (2009, s 207-209) finns 

det elva punkter som beskriver de huvudsakliga syftena med en budget. Dessa punkter 

beskrivs nedan.  

 

Planering  

Budgeten är ett verktyg för att kunna planera kommande år med utgångspunkt i vilken strategi 

som organisationen har.  

Samordning  

Samordning innebär att alla enheter i organisationen arbetar mot samma mål. Det kan till 

exempel innebära att försäljningsavdelningen tar fram en budget för organisationens 

försäljning så att organisationens produktionsavdelning vet ungefär hur mycket de ska 

producera.  

Ansvarsfördelning  

Ansvarsfördelning innebär att budgeten ställs mot det riktiga utfallet för att kontrollera att den 

som är ansvarig har uppnått budgetmålen.  

Motivation  

Budgeten är ett verktyg för att motivera organisationens anställda för att uppnå de mål som är 

uppsatta för organisationen, i den mening då den ger tydliga mål att sträva efter. 

Uppföljning 

Budgeten är en plan för vilka kostnader och intäkter som organisationen ska försöka ha och 

under uppföljningen av budgeten så jämförs det verkliga utfallet med budgetens uppsatta mål.  

Kommunikation  

Kommunikationen mellan medarbetarna underlättas med att en budget framställs så att deras 

idéer kan samlas upp där samt att de har en utgångspunkt i deras konversationer kring 

organisationen.  

Medvetenhet  

Budgeten gör organisationen och dess anställda medvetna om hur verksamheten ska styras 

och vilka mål som ska uppnås.  

Målsättning  

Budgeten ger varje enhet av verksamheten en målsättning att arbeta emot och samtidigt så 

uppmuntras personalen då det finns mål att arbeta emot.  
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Resursallokering  

Detta visar hur organisationen fördelar sina resurser. Med budgetens hjälp fördelas resurser ut 

till enheter som har behov av dem.  

Dimensionering  

Innebär att olika budgetar kan användas för att dimensionera olika verksamheter i 

organisationen.  

Incitamentssystem  

Incitament är i många organisationer kopplat till budgeten som är upprättad. Det innebär att 

medarbetare får bonus då det finns skillnad mellan den upprättade budgeten och det verkliga 

utfallet (Ax et al, 2009, s 207-209). 

2.4 Intressentmodellen 

Inom intressentmodellen finns två olika grenar, dels de normativa intressentmodellerna som 

ibland ses som hjärtat till alla intressentmodeller, och de analyserande intressentmodellerna. I 

den här uppsatsen kommer en analyserande intressentmodell att användas, den passar in på 

studien då den är centrerad till organisationen. De flesta av de normativa intressentmodellerna 

grundar sig på appliceringar av redan befintlig etisk teori direkt på intressent begreppet vilket 

inte fyller samma funktion i denna studie (Friedman, Miles, 2009, s 37). 

2.4.1 Strategisk managementmodell av Freeman (1984) 

Den strategiska managementmodellen av Freeman är instrumentell och centrerad till 

organisationen. Denna modell presenterar det som idag är den traditionella synen på 

relationen mellan organisationen och intressenter (Friedman, Miles, 2009, s 84). Eftersom den 

utgår från organisationen själv är den användbar i analysen av den kommunala 

budgetprocessen då fokus i denna uppsats är intressenter inom organisationen. Den kan också 

appliceras på endast en del av verksamheten, vilket passar in då endast budgetprocessen 

studeras. I figur 1 nedan illustreras en organisations intressenter utifrån Freemans strategiska 

managementmodell.  
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Freeman har tagit fram nedanstående frågor för att underlätta kartläggningen av 

organisationens intressenter, dessa kan appliceras på specifika delar av organisationen eller i 

ett av organisationens projekt (Friedman, Miles, 2009, s 84). 

1. Vilka är de nuvarande och potentiella intressenterna? 

2. Vilka är deras intressen? 

3. Hur påverkar varje intressent oss? 

4. Hur påverkar vi varje intressent? 

5. Vilka antaganden gör vår nuvarande strategi om varje viktig intressent? 

6. Vilka är det nuvarande ”variablerna” som påverkar oss och våra intressenter? 

7. Hur mäter vi dessa variabler och deras inverkan på oss och våra intressenter? 

8. Hur räknar vi poäng gentemot våra intressenter? 

Nästa steg är att analysera intressenters beteende. Denna analys bör innehålla tidigare och 

framtida handlingar från intressenter som kan förbättra eller hindra organisationens mål.  

2.4.2 Kritik mot intressentmodeller 

Det finns en mängd kritik riktad gentemot intressentmodellen, då all kritik inte berör det som 

intressentmodellen kommer utgöra i denna uppsats kommer endast relevanta punkter att 

nämnas. Där innefattas det som berör den strategiska managementmodellen som appliceras på 

offentliga sektorn och allmän kritik gentemot de analyserande intressentmodellerna. Dessa 

punkter utgörs först av att intressent-angreppssättet kan försvaga styrkan hos en 

intressentgrupp, detta kan bero på att den intressentgruppen har en speciell relation med 

organisationens ledning som inte kommer fram genom intressentmodellen. Om en 

organisation arbetar för att tillgodose alla sina intressenter så kan det försvaga organisationen 

som helhet. Detta då organisationen ofta måste offra delar av sin egen framgång för att lyckas 

tillgodose alla. Då intressentmodellen speciellt inom de analyserande modellerna är relativt 

nya så är det för tidigt att utvärdera alla gränser som modellerna ger upphov till (Friedman, 

 

Figur 1 Intressent karta över en stor organisation kring en 
strategisk fråga (Freeman (1984:55) i Friedman, L, A., 
Miles, S., 2009, s 27) 
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Miles, 2009, s 119-140). Det är även så att de källor som använts i denna framställning av 

intressentmodellen grundar sig i den privata sektorn, vilket gör att användningen av 

intressentmodellen i den här uppsatsen blir annorlunda då det är den offentliga sektorn som 

undersöks. Det finns då flera markanta skillnader dessa sektorer emellan, bland annat så är 

den offentliga sektorn styrd av förtroendevalda politiker, offentliga sektorn har inga 

aktieägare som i litteraturen om intressentmodellen uppges vara en viktig intressent att ta i 

beaktning, även om kommunens medborgare kan ses som en motsvarighet då de väljer 

kommunfullmäktige motsvarande en aktiebolagsstyrelse, samt att de olika sektorerna har 

olika finansierings möjligheter.   

2.5 Effektivitet 
Effektivitet definieras som rätt resultat till lägsta möjliga pris i denna uppsats. Rätt resultat är 

det som är mest önskvärt, vilka behov som främst behöver tillgodoses eller det resultat som 

utgör störst nytta för verksamheten. Den åtgärd som når upp till dessa krav ska utföras till så 

låg kostnad som möjligt. Så effektiviteten är tvådelad, att utföra en åtgärd som har lägst 

möjliga kostnad men som inte når upp till rätt resultat uppfyller inte kraven, likadant med en 

åtgärd som uppfyller rätt resultat men inte utförs till lägsta möjliga kostnad (Borg, 1996, s 

12). Det finns en skillnad i effektivitet i privat- respektive offentligsektor då inom 

offentligsektor bestäms vad som är rätt resultat av politiska beslut. Vilket innebär att det inom 

offentligsektor inte kommer att kunna skapas marknadsmekanismer som mer eller mindre 

säkerställer effektivitet på så sätt som det finns i den privata sektorn. Därför måste andra 

åtgärder vidtas inom offentlig sektor för att uppnå effektivitet då marknadssystemet från 

privat sektor inte direkt kan kopieras (Borg, 1996, s 14). 

2.6 Analysmodell 
I de tidigare avsnitten i det här kapitlet har tidigare forskning inom området tagits upp och en 

referensram beskrivits. De styckena har lett fram till denna analysmodell som kommer att 

användas i denna uppsats för att utreda syftet. Modellen kommer att utgå i från 

intressentmodellen med olika intressentgrupper. De intressentgrupper som är i fokus för 

uppsatsen är: 

1. De förtroendevalda kommunpolitikerna 

2. Tjänstemän i kommunerna 

Som Freeman nämner i sin strategiska managementmodell om organisationen och dess 

intressenter, kommer uppsatsen att utgå från att det är relationen mellan förtroendevalda och 
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tjänstemän i fokus och andra intressenter i organisationen kommer endast att omnämnas när 

det är relevant för budgetprocessen.  

De följande åtta punkterna kommer att utgöra grunden för uppsatsens ramverk: 

1. Vilka är de nuvarande och potentiella intressenterna för äldrenämnden, kontoret för 

hälsa, vård och omsorg och kontoret för vård och bildning? 

2. Vilka är äldrenämndens, kontoret för hälsa, vård och omsorgs och kontoret för vård 

och bildnings intressenters intressen? 

3. Hur påverkar varje intressent äldrenämnden, kontoret för hälsa, vård och omsorg och 

kontoret för vård och bildning? 

4. Hur påverkar äldrenämnden, kontoret för hälsa, vård och omsorg och kontoret för 

vård och bildning sina intressenter? 

5. Vilka antaganden gör äldrenämndens, kontoret för hälsa, vård och omsorgs och 

kontoret för vård och bildnings nuvarande strategi om varje viktig intressent? 

6. Vilka är de nuvarande ”variablerna” som påverkar äldrenämnden, kontoret för hälsa, 

vård och omsorg och kontoret för vård och bildning och deras intressenter? 

7. Hur mäter äldrenämnden, kontoret för hälsa, vård och omsorg och kontoret för vård 

och bildning dessa variabler och deras inverkan på dem och deras intressenter? 

8. Hur räknar äldrenämnden, kontoret för hälsa, vård och omsorg och kontoret för vård 

och bildning poäng gentemot sina intressenter? 

Punkt ett är intressant ur perspektivet vilka intressenter som påverkar tjänstemän respektive 

förtroendevalda utifrån det antagande i denna uppsats att förtroendevalda och tjänstemän i 

kommunen båda är intressenter i organisationen. De följande punkterna två till åtta kommer 

att ha fokus på relationen mellan förtroendevalda och tjänstemän, detta då det är den 

relationen som är mest intressant för att utreda syftet. Det är inom ramarna för Ax et al elva 

punkter i budgetarbetet som Freemans modell över intressenter kommer att implementeras, 

dock så kommer punkt elva om incitamentssystem inte att behandlas då den inte är relevant 

inom det område som studien omfattar. Det grundar sig i att den offentliga sektorn inte har 

samma typ av bonussystem som privata sektorn som denna punkt syftar på. Borgs 

effektivitetsbegrepp kommer in i Freemans modell genom att se till kommunens behov att 

bedriva en effektiv verksamhet och hur budgeten som styrmedel används för att uppnå 

effektivitet, utan att de marknadsmekanismer som finns i den privata sektorn kan utnyttjas. 
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3. Metod  
I detta avsnitt kommer de metodval som är gjorda under uppsatsarbetet att beskrivas och 

motiveras. Uppsatsens trovärdighet utifrån gjorda metodval tas också upp här.  

3.1 Fallstudie  
En fallstudie innebär att man undersöker ett fåtal objekt i flera olika avseenden. Fallstudier 

används i fyra olika syften som illustration, som hjälpmedel att skapa hypoteser, som metod 

vid förändringsarbete och som hjälpmedel för att skapa ny teori (Eriksson, Wiedersheim-Paul, 

s 127-128). Syftet med denna fallstudie är att illustrera hur kommuner använder delaktighet i 

budgetprocessen för att effektivisera sin verksamhet. Det fall som har valts att undersökas är 

Uppsala kommun, det valet gjordes då det är en förhållandevis stor kommun i Sverige, vilket 

kan ses i tabell 1 nedan, och därmed har många som arbetar i verksamheten. Då det är 

delaktighet i budgetprocessen som ska undersökas är det bra om det är en större kommun så 

att antalet delaktiga i processen är flertaliga så att effekterna av delaktigheten blir tydligare. 

Då Uppsala kommun är en stor organisation så gjordes valet att avgränsa till ett 

verksamhetsområde inom kommunen. Verksamhetsområdet blev äldreomsorgen då det 

Tabell 1 Sveriges tjugo största kommuner. (Statistiska centralbyrån [140505]) 
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framkom genom den personliga intervjun med Mohamad Hassan (2014) att äldreomsorgens 

verksamhet utgör en stor del av kommunens ekonomi och att det förefaller vara flera 

intressentgrupper som har intressen i deras verksamhet. Dessa olika faktorer utgjorde grunden 

för valet av verksamhetsområde.  

3.2 Litteraturstudie som datainsamlingsmetod 
Då en kommun är en stor och komplex organisation som består av många olika verksamheter 

som är uppbyggda på flera olika sätt, har en litteraturstudie gjorts för att förstå komplexiteten 

och organisationsstrukturen samt för att få en djupare förståelse kring budgetprocessen som är 

en del av syftet att undersöka i uppsatsen. Litteraturstudien ligger även till grund för att skapa 

en förståelse för ämnet så att intervjufrågor kunde skapas, eftersom det kräver förberedelse 

(Denscombe, 2010, s 180). Litteratur som har använts är böcker som beskriver 

organisationsstruktur i kommuner och hur kommuner och landsting fungerar och även 

vetenskapliga artiklar i ämnet samt dokument skapade av kommunen. Samtidigt har en 

analysmodell för denna uppsats tagits fram genom att tidigare forskning inom lämpliga 

områden har studerats och satts ihop till en anpassad modell för uppsatsens syfte. 

Litteraturstudien ligger till grund för en introduktion som förklarar kommunens organisation 

och vilka delar som ingår i budgetprocessen. Litteraturen som används utgör den 

sekundärdata, det vill säga data som är insamlad av forskare i andra syften än att svara på 

denna uppsats frågeställning (Halvorsen, 1992, s 72). 

3.3 Semistrukturerade intervjuer  
Denna uppsats undersöker en process i samband med relationer inom den offentliga 

verksamheten. För att få så djup förståelse som möjligt hur kommunen arbetar med 

budgetprocessen och vilka anställda som är delaktiga i processen har en kvalitativ data 

insamlingsmetod använts i form av semistrukturerade intervjuer. Att välja respondenter är en 

viktig del av arbetet, i en undersökning i form av en enkät brukar ofta slumpmässiga urval 

göras om vilka som ska tillfrågas men med intervjuer tenderar valen att vara genomtänkta då 

utredaren ofta har en idé om vad som ska komma fram under intervjun och därför väljer 

respondenter med rätt kunskap (Denscombe, 2010, s 181). Valet av metod vid 

datainsamlingen påverkar studiens validitet, varför metodvalet bör väljas utifrån studiens 

problemställning för att ge bästa resultat (Jacobsen, 2000, s 159). En kvalitativ studie med 

personliga intervjuer lämpar sig när relativt få enheter ska undersökas, när intresse för vad den 

enskilda individen säger finns och när intresse finns för hur den enskilda individen tolkar ett 

visst fenomen (Jacobsen, 2000, s 160-161). Inom denna studie är alla tre ovan nämnda 
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punkter uppfyllda vilket gör den personliga intervjun till ett bra metodval för denna studie. 

Semistrukturerade intervjuer är planerade så att de ämnen som ska tas upp och frågor som ska 

ställas är skrivna i förväg, men respondenten får en större möjlighet att svara bredare och 

öppnare på frågorna. Denna intervjumetod lämpar sig för undersökningar av komplexa 

fenomen och har därför valts som metod i denna uppsats (Denscombe, 2010, s 175). Den 

vanligaste formen av en semistrukturerad intervju är den personliga intervjun då det sker ett 

möte mellan intervjuaren och respondenten. För att få ut så mycket som möjligt under 

intervjun tillåter förhoppningsvis respondenten att intervjun spelas in då det är svårt att 

komma ihåg alla små detaljer i respondentens svar under en intervju (Denscombe, 2010, s 

186). Den kvalitativa undersökningen utgör grunden för att besvara uppsatsens syfte. De 

semistrukturerade intervjuerna utgör den primärdata som uppsatsen innehar. Primärdata är 

nya data som är insamlat genom lämpliga metoder för att utreda forskningsfrågan i en specifik 

studie (Halvorsen, 1992, s 72).  

3.3.1 Operationalisering 

Vid framtagandet av intervjufrågorna utgjorde analysmodellen grunden för vilka frågor som 

skulle ställas, då det är svaren från de semistrukturerade intervjuerna som ska appliceras på 

analysmodellen. Då det i den här studien är Freemans strategiska managementmodell som har 

störst fokus så har utgångspunkten varit att frågorna ska lyckas fånga in alla åtta punkter som 

den består av. Dock så berör intervjufrågorna endast analysmodellens åtta punkter inom 

ramarna för budgetprocessen som utgörs av Ax et al. (2009) ramverk för budgetens syfte. Det 

finns även ett fokus på att fånga upp hur Uppsala kommun arbetar för att ha en så effektiv 

verksamhet som möjligt. Då de personer som intervjuats besitter olika kunskap beroende på 

vilket ansvarsområde de innehar så har inte alla frågor kunnat besvaras av alla och 

följdfrågorna har skilt emellan de olika intervjuerna beroende på respondenten, men de på 

förhand framtagna intervjufrågorna finns i bilaga 1.  

3.3.2 Urval 

I den kvalitativa studien har ansvariga personer i kommunens organisation intervjuats. 

Eftersom syftet i uppsatsen är att undersöka hur anställda och förtroendevalda i kommuner ser 

på budgetprocessen och hur den påverkar kommunens effektivitet intervjuades både anställda 

och förtroendevalda i den valda kommunen Uppsala. En sammanställning av respondenterna 

finns i tabell 2 på sidan 18 samt mer utförligt i bilaga 3.  

Metoden för att välja respondenter i den här uppsatsen är en blandning av två urvalskriterier 

som Jacobsen (2000) kallar informationsmetoden och snöbollsmetoden. Informationsmetoden 
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innebär att valet av respondent grundar sig i att man har kunskap om att personen kan ge bra 

information. Medan snöbollsmetoden innebär att man börjar med att intervjua en person där 

valet av den personen inte grundar sig i några fasta kriterier och sen får man tips och vidare 

kontakter av den personen (Jacobsen, 2000, s 199-201). Här gjordes en inledande intervju 

med ett kommunalråd, vilket innebär att intervjuaren vet att denna person kan ge bra 

information och snöbollsmetoden tillämpades då kommunalrådet ger information om vidare 

möjliga respondenter. I Uppsala kommun har det här varit en bra kombination av metoder då 

det är svårt att utifrån veta vilka som skulle kunna vara lämpliga att intervjua, eftersom att 

Uppsala kommun är en så stor organisation.  

Den första personliga intervjun genomfördes med Mohamad Hassan (140307), kommunalråd 

för folkpartiet i Uppsala kommun. Denna intervju spelades inte in utan endast anteckningar 

gjordes och den hade en mer öppen karaktär då syftet var att få en övergripande bild av 

kommunens organisation. Då den hade en mer öppen karaktär ställdes inte heller 

intervjufrågorna i bilaga 1 utan en öppen diskussion fördes kring kommunens organisation. 

Valet att inte spela in gjordes på grund av att syftet med intervjun inte direkt var att samla in 

empiri. Intervjun ledde till val av avgränsning till verksamhetsområde äldreomsorgen i 

Uppsala kommun för studien, till vidare kontakter inom det verksamhetsområdet i Uppsala 

kommun samt en överblick hur kommunens organisation ser ut. 

En personlig intervju genomfördes med Ylva Opard (2014), ekonomichef på kontoret för 

hälsa, vård och omsorg i Uppsala kommun. Denna intervju gjordes för att samla in empiriskt 

material till uppsatsen om hur uppdragskontoret för äldreomsorgen arbetar med 

budgetprocessen. När materialet från intervjun sammanställts så utreddes oklarheter genom en 

epostkonversation.  

En personlig intervju genomfördes med Birgitta Najafi (2014), controller på kontoret för vård 

och bildning i Uppsala kommun. Vård och bildning är det kontoret som utför delar av de 

verksamheter som kontoret för hälsa, vård och omsorg beslutar om och är därav intressant att 

studera vid en studie om Uppsala kommuns budgetprocess med avgränsning till 

äldreomsorgen. Denna intervju hade syftet att samla in empiriskt material till uppsatsen. När 

materialet sammanställts från den personliga intervjun så gjordes en uppföljningsintervju via 

epost för att reda ut oklarheter.  

Två politiker i äldrenämnden intervjuades även dessa med syftet att samla in empiriskt 

material till uppsatsen. Intervjun med Caroline Andersson (2014) , andre vice ordförande i 
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äldrenämnden och representant för Socialdemokraterna, genomfördes som en personlig 

intervju medan den med Mats Hansén, förste vice ordförande i äldrenämnden och representant 

för Moderaterna, genomfördes via epost då han inte hade möjlighet att ses personligen på 

grund av tidsbrist. Då intervjun inte utfördes ansikte mot ansikte gick viss information 

förlorad, som hur respondenten reagerar på vissa frågor genom kroppsspråk, möjligheten att 

utreda missförstånd och lättheten att ställa följdfrågor (Jacobsen, 2000, s 216-218). Dessa 

faktorer måste beaktas i användandet av det insamlade materialet. Valet att det skulle vara två 

personer som intervjuades i äldrenämnden var att det skulle kunna ge olika perspektiv av 

budgetprocessen beroende på om de satt i majoritet eller inte, därav att deras partitillhörighet 

nämns. 

Då det har varit svårt att få personer i kommunen att ställa upp på intervjuer så har fokus legat 

på att urvalet av respondenter skulle ge en helhetsbild över hur budgetprocessen ser ut genom 

hela organisationen i äldreomsorgen, genom att de skulle vara minst en företrädare för varje 

ansvarsnivå i organisationen. Det gör att det empiriskt insamlade materialet kan leda till 

diskussioner om budgetprocessen oavsett någon av de tre studerade nivåerna i organisationen. 

Eftersom det empiriska materialet främst utgörs av primärkällor i form av semistrukturerade 

intervjuer finns en medvetenhet genom uppsatsen och dess slutsatser att resultaten är 

beroende av vilka personer som intervjuades och att om respondenterna varit andra personer 

eller en annan avgränsning gjorts i Uppsala kommun skulle möjligen andra resultat påvisats.  

Tabell 2 Sammanställning av respondenterna. 

Respondent Ansvarsposition Datum Typ av intervju Tidsåtgång 

Mohamad Hassan Kommunalråd 140307 Personlig intervju 45 min 

Ylva Opard Ekonomichef på 

kontoret för vård, 

hälsa och omsorg 

140408 Personlig intervju 

med 

epostuppföljning 

50 min 

Birgitta Najafi Controller på 

kontoret för vård 

och bildning 

140424 Personlig intervju 

med 

epostuppföljning 

50 min 

Caroline Andersson 2:e vice ordf. 

äldrenämnden 

140428 Personlig intervju 30 min 

Mats Hansén 1:e vice ordf, 

äldrenämnden 

140512 (svarade 

respondenten på 

frågorna) 

Intervju via epost - 
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3.4 Sammanställning  
I den sista fasen av uppsatsarbetet har empirin som är insamlad via intervjuer och litteratur 

sammanställts. I den fasen har en förenkling och sållning av den inhämtade informationen 

från intervjuer gjorts vilket är nödvändigt för att kunna få en översikt av stoffet, detta skedde 

med så stor objektivitet som möjligt. När denna förenkling och systematisering av 

informationen var gjord så togs de mest intressanta förhållandena fram. Dock var det en 

iterativ process för att få uppsatsen så innehållsrik som möjligt så stegen upprepades och 

förändringar gjordes (Jacobsen, 2000, s 216-218). För att få ut det som är intressant ur 

intervjuerna i sållningsprocessen utfördes en kodningsprocess, vilket innebär att information 

plockades ut från intervjuerna och sammanställdes i kortare koder. Dessa kortare koder 

innehöll allt av värde för att utreda syftet från intervjuerna. Kodningsprocessen påbörjades 

innan alla intervjuer var klara då det annars hade blivit väldigt stor datamängd att hantera i 

slutfasen. Efter kodningsprocessen granskades allt som tagits fram kritiskt genom att gå 

igenom det igen för att kunna härleda ännu fler samband som respondenterna nämnt (Bryman, 

2008, s 525). Teorin hjälper till i undersökningen genom att skapa en förenklad bild av 

verkligheten och på så sätt lättare kunna urskilja vad som är relevant att ta med av den 

insamlade empirin som annars kan upplevas som en oöverskådlig massa (Jacobsen, 2000, s 

460). Under sammanställningsfasen analyserades den inhämtade empirin genom den 

teoretiska analysmodellen som valts. För att det tydligt ska framgå så bygger analysens 

struktur på analysmodellen. I analysen så beskrivs de samband som har kommit fram av den 

empiriska studien och de fenomen som kommer ur analysmodellen appliceras på dessa 

samband. Det har genomförts genom att data har kategoriserats för att belysa fenomen som 

beskrivits i analysmodellen, det gör att en större helhet än endast de enskilda personerna som 

intervjuats kommer belysas (Jacobsen, 2000, s 250-251). Uppsatsen avslutas sedan med 

slutsatser utifrån det som framkommit i analysen och med återkoppling till studiens syfte. 

3.5 Studiens validitet, överförbarhet och tillförlitlighet 
En viktig del i avgörandet om en studies validitet är de källor som används i studien. Då 

denna studie bygger till stor del på primärkällor genom den kvalitativa studien som beskrivs 

ovan så är det respondenterna i studien som blir betydande gällande studiens validitet. Vad 

gäller respondenternas närhet till de fenomen som studeras, kommunalbudgetprocess, så är 

alla medverkande i den, men alla medverkar inte i alla faser. Det innebär att deras svar 

grundar sig på fenomen som de själva upplevt och därmed är deras svar inte färgade av andra 

personer. Dock som redan nämnts så var det svårt att få tag i respondenter till studien vilket 
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gör att studien bygger på relativt få personer vilket får en betydelse för studiens validitet i det 

avseendet att det är en styrka för en studie att ha flera källor som visar på ett fenomen även 

om det finns en oenighet i respondentgruppen (Jacobsen, 2000, s 260-261).  Respondenterna i 

denna studie är alla medverkande i budgetprocessen på olika nivåer och på så sätt finns en 

möjlighet till jämförelse deras svar emellan organisationsnivåerna. Då respondenterna arbetar 

inom samma verksamhetsområde gör de dem beroende av varandra men utifrån studiens 

perspektiv kan man se respondenterna som nyckelpersoner, det vill säga att de besitter olika 

kunskap inom olika områden, vilket gör att de kan ses som oberoende i studien. Det är väldigt 

svårt att kontrollera om uppgiftslämnarna i studien berättar sanningen eller inte. Den här 

studien bygger sin validitet på att ha mer än en källa, att källorna är oberoende av varandra 

samt att respondenterna arbetar nära de fenomen som undersöks.  

Kvalitativa studier har sällan som syfte att generalisera från sitt urval till en hel population 

utan idén är snarare att kunna utveckla generella teorier utifrån studien (Jacobsen, 2000, s 

266). Då denna studie är en kvalitativ studie över ett specifikt fall blir överförbarheten lägre. 

Dock kan kvalitativa studier få stöd från teorier, då de bygger på fenomen som 

uppmärksammats i tidigare studier och om dessa fenomen återfinns i studien så kan 

fenomenet generaliseras till större populationer.  

Tillförlitligheten av den insamlade empirin kan påverkas av flertalet saker, respondenten kan 

påverkas av intervjuaren, den så kallade intervjuareffekten. Den insamlade empirin påverkas 

även av kontextuella effekter som var intervjuerna genomfördes eller om de var planerade 

eller inte. De personliga intervjuerna genomfördes i denna studie i mindre mötesrum på 

respondentens arbetsplats och alla respondenter var väl informerade om när intervjun skulle 

äga rum samt att de hade fått tillgång till frågorna innan intervjutillfället. Då det är svårt att 

veta hur dessa saker påverkar studiens tillförlitlighet valdes detta utförande då genomtänkta 

synpunkter från respondenterna var målet och spontana åsikter inte var lika viktiga för 

studien. Alla personliga intervjuer spelades in, förutom den första, för att fånga upp alla små 

detaljer som återgavs, vilket gjorde sammanställningen mer omfattande samt att det finns en 

inverkan från författaren i urvalet av medtagen empiri i uppsatsen (Jacobsen, 2000, 269-274). 
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4. Empiri 
I den här delen av uppsatsen kommer inhämtad information som är relevant för att utreda 

syftet från litteratur och intervjuer att presenteras. Det börjar med en kort beskrivning av hur 

en kommunal budgetprocess fungerar generellt i Sverige, sedan presenteras hur 

budgetprocessen ser ut i Uppsala kommun med fokus på hur deras organisation är uppbyggd 

och sist presenteras hur budgetprocessen fungerar i verksamhetsområdet äldreomsorgen i 

Uppsala kommun.  

4.1 Kommunal budgetprocess  
Budgetprocessen sträcker sig över större delen av året. Budgetprocessen börjar med att 

kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige tar initiativ till budgeten där anvisningar för det 

kommande arbetet utformas. Anvisningarna innehåller:  

 

– Ekonomiska ramar för vardera verksamheten i budgeten  

– Tidsplan för budgetarbetet  

– Arbetsmaterial för nämndernas arbete  

– Övriga direktiv  

 

När dessa anvisningar är sammanställda skickas de ut till respektive nämnd varpå nämnden 

utformar sitt budgetförslag inom de ramar och mål som de fått. Efter att nämnderna har 

färdigställt sitt budgetförslag går det vidare till budgetberedningen som består av de ledande 

politikerna i kommunen. Budgetberedningen går igenom förslaget med respektive nämnd och 

beslutar om förändringar som bör göras. Sedan behandlar kommunstyrelsen budgetförslagen 

innan oktober månad är slut sedan fastställer kommunfullmäktige budgeten under november 

månad (Hansson, Martinsson, 2008, s 39-41). 

4.2 Organisationsstruktur i Uppsala kommun 
Uppsala kommun har som mål med sin styrningsmodell att genom tydliga roller och ansvar i 

sin organisation stärka den kommunala demokratin och kunna erbjuda sina medborgare god 

kvalitet och effektivitet i sina verksamheter (IVE, s 7).  

 

Kommunfullmäktige företräder kommunens medborgare och kan ses som ägare av den totala 

kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen verkar som stöd till kommunfullmäktige i den 

samordnade styrningen av kommunens totala resurser och behov. Kommunstyrelsen lägger 

fram ett förslag på hur verksamheten ska drivas i dokumentet inriktning, verksamhet och 
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ekonomi. Detta förslag som kommunstyrelsen lägger fram godkänns sedan av 

kommunfullmäktige. Kommunens inriktnings, verksamhets och ekonomiska plan sträcker sig 

över en fyraårsperiod (Hassan, 2014, personlig intervju). Uppdragsnämnderna jobbar efter 

kommunfullmäktiges ekonomiska ramar, verksamhetsinriktning och inriktningsmål. 

Uppdragsnämndernas arbete är att utifrån varje nämnds ansvarsområde besluta om hur 

kommunens medborgares behov ska tillgodoses samt arbeta för att uppfylla 

kommunfullmäktiges inriktningsmål. Uppdragsnämnderna upprättar uppdragsplaner som 

beskriver hur nämnden planerar att uppnå inriktningsmålen. Dessa uppdragsplaner ligger i 

grunden för de upphandlingar alternativt interna avtal som berör kvalitet, kvantitet och pris 

som tecknas med producenter. Uppdragsnämnderna följer även upp att önskad kvalitet, 

kvantitet och pris efterföljs av producenterna som vunnit upphandlingen det vill säga att de 

uppnår målen utifrån uppdragsplanen. Uppdragsnämnderna ansvarar även för all 

myndighetsutövning då all myndighetsutövning ska ske utifrån ett medborgarperspektiv (IVE, 

s 7), i den här uppsatsen gäller det kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK). 

 

Producenterna som kommunen tecknat avtal med är såväl produktionsstyrelser, externt driven 

verksamhet och kommunalt ägda bolag. Leverantörerna ska ha den kunskapen att driva en 

verksamhet som motsvarar avtalets krav på effektivitet. Leverantören rapporterar till 

uppdragsgivaren enligt det avtal som tecknats. Ägaren som består av kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen styr de egna produktionsstyrelserna och det ägda bolagen. Produktionen då 

gällande produktionsstyrelserna och de helägda bolagen är skyldiga att verka enligt 

kommunfullmäktiges policyer (IVE, s 7). Som nämns ovan så sker den politiska styrningen av 

inriktningen på verksamheterna i Uppsala kommun från kommunfullmäktige via 

uppdragsnämnderna till produktionen. 

  

Idag är en större del av de kommunala tjänsterna konkurrensutsatta, vilket innebär att de kan 

utföras av en kommunal produktion eller en extern producent. Detta har medfört att 

organisationsstrukturen i kommunen ser ut som den gör med uppdragskontor och 

produktionskontor. Oavsett vilken leverantör som utför tjänsten så ska de följa den inriktning 

som kommunfullmäktige beslutat om i styrningen kring inriktning, verksamhet och ekonomi 

(Opard, 2014, personlig intervju).  
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Figur 1 Uppsala kommuns organisations (http://www.uppsala.se/sv/Kommunpolitik/Kommunens-organisation/[140426]) 

4.3 Budgetprocess inom äldreomsorgen i Uppsala kommun 
Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) är ett uppdragskontor i Uppsala kommun, se figur 

2 ovan som visar på Uppsala kommuns organisationsstruktur, de ansvarar för äldreomsorgen 

och vård för funktionshindrade vilket innebär vård och omsorg för personer från 21 år. HVK 

arbetar mot två nämnder: äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg. I denna uppsats 

kommer endast äldrenämnden att tas upp då fallstudien endast behandlar äldreomsorgen i 

Uppsala kommun vilket ligger under äldrenämnden. I äldrenämnden har alla ledamöter lika 

ansvar, vilket beror på att nämnden som helhet beviljas ansvarsfrihet och inte enskilt. Dock 

kan inte oppositionen ställas till ansvar vid budgetunderskott eller budgetöverskott då de 

följer en egen budget, det kan därför sägas att det är majoriteten som har det yttersta ansvaret 



24 
 

(Hansén, 2014, intervju via ). Som det ser ut idag så har Uppsala kommun en åldrande 

befolkning vilket gör att nedskärningar och effektiviseringar måste tas fram för att få 

budgeten att gå ihop vilket gäller såväl majoriteten som oppositionen (Andersson, 2014, 

personlig intervju).  

Att vara ett uppdragskontor innebär att HVK står för myndighetsutövningen, vilket innebär att 

det är HVK som fattar beslut om kunden ska få exempelvis hemtjänst eller särskilt boende. 

HVK köper upp verksamheten av producenter, det vill säga HVK står inte för någon 

produktion själv. För produktionen står det kommunala kontoret vård och bildning (V&B) 

eller externa leverantörer, beroende på vilken leverantör som vunnit upphandlingen.  

 

HVK upphandlar verksamhet, då med olika typer av upphandlingar som ramupphandlingar, 

lägsta pris eller på kvalitet. Upphandlingar innehåller skallkrav, vilket är krav som måste vara 

uppfyllda för att ett anbud från en producent ska prövas och senare möjligen antas (Najafi, 

2014, personlig intervju). Det är HVK som styr äldreomsorgen kvalitetsmässigt och 

prismässigt och de är även HVK som har budgetansvaret för äldreomsorgen i Uppsala 

kommun. HVK styr inte effektiviteten men de sätter priset på vad tjänsten får kosta. Det är 

utföraren, V&B eller extern leverantör, som styr effektiviteten då de har vinstkrav på sin 

verksamhet (Opard, 2014, personlig intervju). Leverantören har därför en egen budget för hur 

de ska klara sin finansiering (Najafi, 2014, personlig intervju). 

 

4.3.1 Innebörden av budgetansvar 

HVK har inget vinstkrav utan de har ett budgetkrav vilket innebär att de måste hålla sig inom 

de medlen som de har fått tilldelade. Om det ur de ekonomiska prognoser som tas fram 

förutses att budgeten inte kommer att hållas är HVK skyldiga att ta fram besparingsåtgärder. 

Kommunstyrelsen styr inte HVK så att de måste hålla budgeten för varje specifikt 

verksamhetsområde utan de har fått en pott med pengar som de ska lyckas upprätthålla alla 

sina verksamheter med, en så kallad rambudget. Om en verksamhet kostar mindre än tänkt 

kan pengarna fördelas till en som kostar mera, men de måste ske inom äldrenämndens 

verksamheter. Äldrenämnden är kontinuerligt med i budgetprocessen genom att de deltar i 

budgetframläggning och budgetuppföljning som sker varje månad. Budgetuppföljningen 

bygger på att förvaltningen har tagit fram underlag till nämnden (Andersson, 2014, personlig 

intervju). Besparingsåtgärder som HVK kan föreslå att utföra för äldrenämnden är exempelvis 

att se över ersättningsmodellen för hemtjänsten eller sänka priserna men då efter förhandling 
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med producenterna. Dock så har äldreomsorgen ofta fått tillräckligt stora medel för att utföra 

sina verksamheter då det är en verksamhet som det lönar sig att satsa på när det kommer till 

kommunval, det är svårare att hålla budgeten för funktionshindrade då det har visat sig att den 

budgetposten inte är lika uppmärksammad av medborgarna och på så sätt får de lägre resurser 

för att det inte genererar lika många röster i kommunvalet att utöka deras resurser som 

äldreomsorgen (Opard, 2014, personlig intervju). Här återspeglas politiken i verksamheten, de 

flesta partierna har samma huvuddrag gällande budgeten men de har olika lösningar på 

problemen. Förvaltningen jobbar på så sätt på uppdrag av äldrenämnden och verkställer det 

som äldrenämnden beslutat om och tar fram underlag som majoriteten beställer. De tar därför 

inte fram förslag som passar oppositionen (Andersson, 2014, personlig intervju).  

Gällande budgeten så är det Ylva Opard som är ansvarig och säkerställer att rätt siffror tas 

fram till budgetunderlagen. Budgetprocessen är en iterativ process, som exempel så tar HVK 

fram ett förslag på hur stora medel de behöver för att bedriva sin verksamhet, som 

kommunfullmäktige beslutar om att de inte får och då tar HVK fram förslag på vilka 

verksamheter som kan tas bort eller dras ner på varpå politikerna beslutar om vilka åtgärder 

som ska genomföras. ”Tjänstemanna förslagen är opolitiska, vi ska ta fram sådana saker som 

man kan genomföra. Men det är inte säkert att man politiskt vill genomföra det” (Opard, 

2014, personlig intervju). 

HVK har krav på sig att hitta lösningar för att bli effektivare från äldrenämnden, nu håller det 

på med ett projekt som arbetar med rehabilitering i hemmet, det ska leda till att personer som 

kommer från sjukhuset ska få rehabilitering så att de inte ska behöva lika mycket hjälp efteråt, 

vilket ska sänka HVK:s kostnader i längden inom områdena hemtjänst och korttidsvård. 

Andra exempel är att de med hjälp av teknik ska kunna minska antalet hemtjänsttimmar, 

genom att ha en kamera i hemmet hos brukaren som har behov av dygnet-runt-bevakning 

istället för att vara på plats eller att brukaren som har behov att kolla blodtrycket flera gånger 

om dagen kan göra det själv och skicka in resultaten så åker hemtjänsten dit endast vid behov 

(Opard, 2014, personlig intervju).   

Kommunens dokument för inriktning, verksamhet och ekonomi (IVE) tas fram av politiker i 

kommunfullmäktige med stöd av HVK inom deras områden, Ylva Opard är med och 

diskuterar, som tjänsteman, både dokumentet för inriktning, verksamhet och ekonomi och 

uppdragsplanen. Budgeten följs upp varje månad, det görs genom att HVK skickar en rapport 

till nämnden om hur det ser ut nu, framtidsprognos samt om det behövs korrigerande åtgärder 



26 
 

som borde sättas in. HVK har som uppgift att se till att ekonomin ska vara i balans. 

Politikerna tar beslut om de korrigerande åtgärderna ska vidtas eller inte. Det är ofta så att 

flera åtgärder tas fram så politikerna kan välja var det vill göra nedskärningar. Om politikerna 

inte vill genomföra någon korrigerande åtgärd så kan de se till att HVK får mer pengar 

(Opard, 2014, personlig intervju). Tjänstemannaförslagen är opolitiska och de ska ta fram 

korrigerande åtgärder men dessa vill majoriteten i äldrenämnden inte politiskt alltid 

genomföra. Dock så leds förvaltningen, det vill säga HVK, av politikerna som innehar 

majoritet i nämnden, vilket påverkar vilka åtgärder som tas fram (Andersson, 2014, personlig 

intervju). Dock kan oppositionen påverka på så sätt att de kan dela med sig av sina idéer och 

håller majoriteten med har de påverkat utfallet (Hansén, 2014, intervju via epost). 

Äldrenämnden är beroende av förvaltningens kunskap och är beroende av de underlag som de 

lägger fram då de själva inte är lika involverade i verksamheten. Fokus hos äldrenämnden är 

att uppnå det politiska mål som är uppsatta för majoriteten. Men då det går mot 

budgetunderskott är fokus att kunna göra bra besparingar och effektivisera för att kunna hålla 

budgeten.  

Budgetframläggningen ska tidigareläggas för att möjliggöra att åtgärder sätts in tidigare. I år 

har det varit rörigt om när alla delar ska vara klara, då tidigareläggningen precis genomförts 

men Ylva Opard tror det blir bättre nästa år då erfarenheten från i år gett medarbetarna 

kunskap (Opard, 2014, personlig intervju). 

Budgetprocessen har kantats med vissa problem, bland annat som nämnts att budgeten läggs 

sent att det blir snabba övergångar. Samma sak gäller hastiga besparingsåtgärder, vilket gör 

att fel beslut kan fattas. Mer tid krävs för att hitta effektiva och bra lösningar. De hastiga 

besluten kan bero på att budgeten ska försöka hållas i balans vilket påverkas av att det kan 

komma in sena kostnader, det vill säga när kommunen blir fakturerade sent för en tjänst, och 

då måste åtgärder vidtas för att verksamheten ska hålla sig inom budgetensramar (Andersson, 

2014, personlig intervju). 

4.3.2 Ekonomisk medvetenhet 

Socialsekreterarna och biståndshandläggarna som arbetar på HVK och har som ansvar att 

utreda och besluta om personer ska få hemtjänst eller plats på särskilt boende. De är skyldiga 

att i beslutet överväga faktorer som vad är mest fördelaktigt för kunden och vad som är mest 

ekonomiskt lönsamt för kommunen. Ett exempel är om en kund är beroende av dygnet runt 

bevakning av två personer så är det mer ekonomiskt lönsamt för kommunen om den personen 
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bor på ett särskilt boende istället för att ha hemtjänst. Så även om kommunen politiskt vill att 

människor ska få bo kvar så länge som möjligt hemma så är det inte ekonomiskt försvarbart i 

alla fall vilket är det som biståndshandläggaren väger in i sitt beslut (Opard, 2014, personlig 

intervju). Den ekonomiska aspekten i biståndshandläggningsbeslut står i socialtjänstlagen så 

den är landsövergripande.   

HVK genomför så kallade budgetworkshops där de tar in personen som är budgetansvarig för 

området men också personer från myndighetssidan. Detta ska leda till att alla i verksamheten 

är samordnade och strävar åt samma håll gällande ekonomin och då framförallt hur man ska 

förhålla sig till budgeten. Dessa workshops hålls en gång per termin. Då diskuterar de olika 

förväntningar och olika trender så att de ska få en samsyn och vilka korrigerande åtgärder som 

de måste sätta in för att ha en budget i balans. Där pratar de även om olika strategier de ska 

arbeta med.  

4.3.3 Uppföljning av skriftliga mål (bilaga 2) 

De skriftliga målen innefattar i den här uppsatsen de målen i dokumentet för inriktning, 

verksamhet och ekonomi (bilaga 2) som inte är ekonomiskt mätbara. Svårigheter med 

mätbarheten medför problem, för att lösa de problemen så har Uppsala kommun till viss del 

gått över till nationella nyckeltal och indikatorer för att kunna jämföra med andra kommuner 

och med sig själva över tid, ett exempel är hur de mäter kundnöjdheten. Vilket skiljer sig från 

tidigare år då uppföljningen av dessa mål har varit diffusare. Vissa mål följs upp per tertial 

och vissa följs upp en gång per år. Brukarundersökning genomförs en gång per år av V&B, 

HVK gör också brukarundersökningar ibland, men de är av mer nationell karaktär. HVK 

följer upp de skriftliga målen genom att göra platsbesök ute hos utförarna då de intervjuar 

ledningen, de olika personalkategorierna och ibland även kunder. De tittar även på 

individdokumentationen (Najafi, 2014, personlig intervju). Korrigerande åtgärder sätts in då 

det kan påvisas att målen inte är uppfyllda. Dessa åtgärder är det också äldrenämnden som 

beslutar om (Opard, 2014, personlig intervju). 

Nämnden anser inte att de skriftliga målen når ner i organisationen vilket inte är den främsta 

tanken med dem heller. Tanken är snarare att förvaltningen ska konkretisera dessa mål till 

effektmål för deras verksamhet vilka ska vara lättare att arbeta mot för medarbetarna. Men det 

finns fortfarande svårigheter med dem, då det är svåra att utvärdera och därmed är det svårt att 

veta vad de investerade resurserna ger. Caroline Andersson (2014, personlig intervju) anser 

att de borde uppdatera systemet för hur de skriftliga målen i dokumentet för inriktning, 
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verksamhet och ekonomi ska mätas, vilket har diskuterats i kommunfullmäktige. Dock är det 

en lång politisk process för att förändra detta system. ”Det är ett dilemma, man kan inte heller 

sluta att göra saker eller sluta ha ambitioner på områden bara för att vi inte alltid har all 

tillgänglig data för uppföljning” (Caroline Andersson, 2014, personlig intervju). 

4.3.4 Vård och bildning (V&B) 

V&B är en utförare av de tjänster som HVK har budgetansvar för. V&B arbetar självständigt 

med sin budget för att kunna lägga anbud på HVK:s upphandlingar. För att veta att V&B kan 

följa upphandlingen har de gjort en kalkyl på vilka kostnader och intäkter de har under den 

period som upphandlingen gäller, vilket ofta är tre år. När budgeten planeras är controllers, 

ekonomerna som hör till affärsområdena, divisionscheferna, HR, affärsområdescheferna och 

enhetscheferna delaktiga i processen. För att vara med i en upphandling så lämnar V&B en 

anbudsförfrågan på en webbplats som V&B och externa leverantörer kan nå. Alla intressenter 

svarar in på samma förfrågan och alla behandlas lika i upphandlingsprocessen.  

Då V&B har ett vinstkrav i sin verksamhet så fungerar deras organisation mer likt ett företag i 

den privata sektorn. V&B har egna affärsstrategier och det mål som de jobbar mot nu är 

konkurrenskraft, lönsamhet och att vara en attraktiv arbetsgivare. Inom dessa affärsstrategier 

har de vissa övergripande mål men affärsområdena gör sina egna strategier för att uppnå de 

tre målen (Najafi, 2014, personlig intervju).   

V&B har en styrelse som består av förtroendevalda, men de ska agera som en vanlig 

företagsstyrelse vilket innebär att V&B inte är en politiskt styrd organisation på samma sätt 

som HVK som styrs av äldrenämnden och nämnden för hälsa och omsorg (Najafi, 2014, 

personlig intervju). V&B är uppdelat i tolv affärsområden som alla har en affärsområdeschef 

som ansvarar för alla enhetschefer inom det området, dessa affärsområden är indelade i tre 

olika divisioner och varje division har en divisionschef.  

V&B gör ekonomiska underlag till sin styrelse och kommunledningskontoret. De följer upp 

budgeten varje månad för att se om de håller sig inom dess ramar. Om så inte är fallet så 

måste V&B vidta åtgärder och då görs det inom affärsområdet som inte håller sig inom 

budgetramarna i första hand. Åtgärder som de kan vidta är främst neddragning av personal då 

det är ca 80% av kostnaderna. Lokalerna är uppdragsgivarens vilket gör att det inte går att 

göra några ekonomiska besparingar gällande dem för V&B (Najafi, 2014, personlig intervju). 

Äldrenämnden har lite kontakt med V&B, de är ute på studiebesök med utförarna, men har 

ingen kontinuerlig dialog med utförarna vilket dock är något som drivits av oppositionen att 
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det borde finnas mer för att fånga in signaler om var det inte fungerar tidigare (Andersson, 

2014, personlig intervju). 

Enhetscheferna har stöd av en ekonom inom varje affärsområde, de ger även stöd till 

affärsområdescheferna. De går igenom budgeten och gör prognoser två gånger om året och 

varje månad gör de en resultatuppföljning. Vad som kommer ut till varje medarbetare är olika 

per avdelning, men budgetarbetet ska nå ut till dem då varje medarbetare kan bidra med en del 

som exempelvis vid vikarietillsättning och schemaläggning. Det är på affärsområdesnivå som 

initiativ till åtgärder tas då kostnaderna måste minskas i ledning av affärsområdeschefen. 

Divisionschefen har möten med affärsområdescheferna inom divisionen varje månad för att 

gå igenom ekonomin. För att kunna jämföra mellan de olika divisionerna har de ett 

gemensamt rapportpaket. Det rapportpaketet är under uppdatering och i dagsläget uppfyller 

det inte alla funktioner som det ska göra (Najafi, 2014, personlig intervju).  

HVK har uppföljning av avtalen där de rapporterar till affärsområdeschefen och då kommer 

de fram om något av de skriftliga målen inte är uppfyllda.  

  



30 
 

5. Analys  
Studien har genomförts med fokus på tre nivåer i Uppsala kommuns organisation gällande 

äldreomsorgen inom ramen för budgetprocessen, dessa är äldrenämnden, kontoret för hälsa, 

vård och omsorg (HVK) samt kontoret för vård och bildning (V&B). Alla dessa har en 

gemensam nämnare vilket är att det styrs indirekt av kommunfullmäktige, vilket alla 

kommunens verksamheter gör. De tre olika nivåerna består av olika intressenter och har flera 

intressentgrupper att ta hänsyn till, vilket påverkar besluten som tas. De tre olika nivåerna är 

även beroende av varandra för att verksamheterna ska fungera. 

5.1 Vilka är intressenter? 
Äldrenämnden som är den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen. Deras intressenter 

är: 

 Kommunfullmäktige som ger äldrenämnden de budgetanslag de har att röra sig med.  

 HVK som är deras uppdragskontor och utför de beslut som de fattar och hjälper dem 

att hålla budgeten i balans.  

 Producenterna, bland annat V&B, som utför de verksamheter som de beslutar om. 

 Kommunens medborgare både de som utnyttjar de tjänster som äldrenämnden 

tillhandahåller och de som inte gör det.  

HVK som är uppdragskontor till äldrenämnden har intressenterna: 

 Äldrenämnden som styr hur de ska förvalta äldreomsorgen. 

 Producenterna, bland annat V&B, som utför de verksamheter som HVK uppdrar 

dem. 

 Kommunens medborgare som utnyttjar de tjänster som HVK uppdrar producenter 

att utföra. 

V&B som är en av de producenter som verkställer äldreomsorgens verksamheter har 

intressenterna: 

 Äldrenämnden som styr hur de ska förvalta äldreomsorgen. 

 HVK som är deras uppdragsgivare. 

 Kommunens medborgare som utnyttjar de tjänster som V&B verkställer. 

Då alla tre nivåer som nämns här är stora så finns intressenter inom dem också men då det 

inte tillhör syftet kommer de inte att utredas här. De intressenter som nämns ovan har en 
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direkt påverkan på organisationen, det vill säga att det finns en kommunikation dem emellan, 

annars skulle kommunfullmäktige kunna ses som en intressent till alla tre nivåer ovan.  

5.2 Intressenternas intressen 
Kommunfullmäktige som består av förtroendevalda politiker, har som intresse att styra sina 

verksamheter enligt sina politiska mål, då är uppdelningen av resurser på de olika 

budgetposterna ett viktigt styrmedel. Då syftas på majoritetens politiska mål då de har flest 

ledamöter i kommunfullmäktige och därav kan driva igenom sina förslag. 

Kommunfullmäktige vill även uppnå att kommunens medborgare röstar på dem i 

kommunvalen så att de får sitta i majoritet, det gäller både sittande majoritet och 

oppositionen. Vilket gör att de ger högre budgetanslag till de verksamheter som tros ge dem 

högre antalet röster i kommunvalet, vilket gör att andra budgetposter har svårare att hålla sig 

inom sina budgetramar.   

HVK:s intresse är att förvalta äldreomsorgen inom de budgetramar som de får anslag om av 

kommunfullmäktige på bästa möjliga sätt. Då det kommit fram av undersökningen så händer 

det att kostnaderna går över budgetramarna vilket gör att korrigerande åtgärder måste tas 

fram. Det gör att HVK har stort intresse av att hitta lösningar som kan sänka deras kostnader i 

äldreomsorgen. Det har också ett intresse av att ta fram effektiva åtgärder när det behövs, 

vilket underlättas av att budgetläggningen tidigareläggs och att beslut fattas i god tid. Det 

medför att ekonomin är mer planerad och att hastiga beslut som tas för att hålla 

budgetramarna blir färre.  

V&B har intresse av att gå med vinst då det drivs mer på bolagsliknande former. Det innebär 

att de vill kunna utföra den äldreomsorg som de upphandlat om till en lägre kostnad än vad de 

får tilldelat av HVK. Det innebär att de vill driva sin verksamhet så effektivt som möjligt, 

vilket de påvisar med sina affärsstrategier. Då den ena strategin är att uppnå lönsamhet vilket 

gör att V&B arbetar med effektivitetsfrågor redan i budgetframläggningen.  

Äldrenämnden påverkar både HVK och V&B när det beslutar om korrigerande åtgärder för 

att kunna hålla en budget i balans. HVK påverkas som så att de måste förändra sin verksamhet 

som de upphandlar med producenterna och V&B påverkas då de måste göra ändringar eller 

nedskärningar i sin verksamhet men då främst till nästa upphandlings period. Samtidigt som 

äldrenämnden påverkas av hur HVK och V&B utför sina uppgifter, som till exempel om de 

lyckas effektivisera sina verksamheter så kanske färre korrigerande åtgärder behöver vidtas 

eller att det leder till minskade budgetanslag kommande år.  



32 
 

Den nuvarande organisationen gör att V&B har som strategi att lyckas bedriva sina uppdrag 

från HVK till en lägre kostnad än vad de får tilldelade för att kunna bibehålla en del som 

vinst, medan de samtidigt vill kunna lägga anbud som når upp till HVK:s skallkrav i 

upphandlingarna så de kan vinna fler uppdrag. Medan de förtroendevalda i äldrenämnden har 

bland annat som mål att bedriva en äldreomsorg som gör att de vinner väljare till nästa val. 

Det är i valet som medborgarna främst kan påverka äldreomsorgen gällande budgetprocessen. 

HVK:s mål är att hålla budgeten i balans vilket de gör med strategierna att arbeta fram 

effektiviserings förslag och korrigerande åtgärder som kan godtas av äldrenämnden.  

En viktig variabel i budgetprocessen gällande äldreomsorgen i Uppsala kommun är att den del 

av befolkningen som är äldre ökar vilket gör behovet av äldreomsorgen större, vilket påverkar 

både äldrenämnden, HVK och V&B. Även om sittande majoritet och oppositionen har 

liknade anslag om resurser per budgetpost så har de olika sätt att lösa problem vilket också är 

en variabel som påverkar förvaltningen, då de förtroendevalda sitter på en fyraårs period 

innan nästa val.  

Den växande andelen äldre av befolkningen mäts för att kunna hålla äldreomsorgen rätt 

dimensionerad i framtiden. Men vilket eller vilka politiska partier som kommer sitta i 

majoritet nästa mandatperiod är en variabel som förvaltningen inte räknar på då de är deras 

uppdrag att förvalta verksamheterna efter majoritetens beslut. Vilket gör att det är en variabel 

som påverkar dem men som de inte kan påverka.  

För att styra äldreomsorgen finns flera styrmedel, i den här uppsatsen har budgeten 

innehållande ekonomiska mål och skriftliga mål haft fokus. Som påvisats så används 

budgeten som ett verktyg för att kontrollera hur olika nivåer uppnår sina mål. Då 

förvaltningen inte har möjlighet att ta beslut utan äldrenämndens godkännande så finns ingen 

mening för dem att räkna poäng gentemot dem vilket i motsatt meningen gäller äldrenämnden 

då förvaltningen jobbar på uppdrag för dem. Det gör att punkt åtta i Freemans strategiska 

managementmodell inte går att påvisa i denna undersökning.  

5.3 Effektivitet inom äldreomsorgen 
HVK styr inte effektiviteten på utförarnivå men de har intresse av att höja effektiviteten i sin 

verksamhet genom att göra metoderna för hur utförarna utför sin verksamhet mer effektiv 

genom att förändra arbetssättet i vissa processer då de har budgetansvaret. De håller nu bland 

annat på med att kunna minska antalet hemtjänsttimmar med hjälp av tekniska lösningar. De 

försöker även öka medvetenheten bland medarbetarna genom att de har budgetworkshops en 
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gång per termin. Äldrenämnden försöker öka effektiviteten genom att ta rätt beslut genom att 

fördela pengarna på rätt sätt, dock är de beroende av kunskapen som HVK besitter för att ta 

dessa beslut. När det gäller effektiviteten på verksamhetsnivå så är det V&B som styr den 

själva, det vill säga det är dem som är beroende av att de har en effektiv verksamhet då det har 

en egen budget att följa och vill hålla sig inom sin budgetram. Det främsta som V&B kan göra 

för att öka effektiviteten är att ha ett så väl utarbetat schema för personalen så att 

bemanningen alltid följer behovet, då det är där de största kostnaderna finns.  

Då det idag finns svårigheter att mäta de mål som inte är direkt ekonomiska i dokumentet för 

inriktning, verksamhet och ekonomi så arbetar de olika nivåerna för att kunna uppnå högre 

mätbarhet genom att göra dessa faktorer jämförbara med andra kommuner och med sig själva 

över tid. Arbetet med detta är under gång vilket gör det svårt att nu påvisa att de är bättre nu, 

men då det verkar ha stort fokus på alla tre undersökta nivåer så verkar det finnas en tydlig 

vilja att genomgående i organisationen förbättra mätbarheten på dessa mål.  
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6. Slutsatser 
Det är många som är delaktiga i den kontinuerliga budgetprocessen i Uppsala kommun. De tre 

organisationsnivåer som haft fokus här är en nämnd, ett uppdragskontor och en utförare, dessa 

har alla olika uppgifter i processen. Som slutsats kan sägas att det både på uppdragssidan och 

på utförarsidan finns ett stort fokus på att öka medvetenheten om budgetprocessen för att 

kunna öka organisationernas effektivitet i att uppnå de ekonomiska kraven och de skriftliga 

målen. Medvetenhet om budgetprocessen leder till effektivare verksamhet då beslut i alla 

leden av organisationen påverkar effektiviteten. Om kunskapen kring budgetprocessen finns 

hos medarbetarna så finns den med som grund till alla beslut som tas inom hela 

organisationen. 

 

Inom utförarsidan så handlar effektiviteten till stor del om personaltillsättningsfrågor. Då 

medvetenheten av den ekonomiska faktorn verkar ha högre fokus längre upp i organisationen 

på utförarsidan så finns det klara förbättringsmöjligheter, men det är flera organisatoriska 

system som är under uppdatering för att kunna jämföra ekonomiska prognoser mellan 

verksamheter och på så sätt öka kunskapen om hur förbättring ska ske.  

 

Uppdragskontoret som har budgetansvaret gör stora satsningar på att göra sina medarbetare 

medvetna och på så sätt delaktiga i budgetprocessen för att kunna öka sin effektivitet både 

gällande myndighetsutövningen men också i arbetssättet ute hos utförarna. De vill till 

exempel köpa in färre hemtjänsttimmar genom förändringar i arbetsrutiner. De arbetar nu 

också med att tidigarelägga budgetframtagningen för att kunna göra mindre hastiga 

övergångar i verksamheterna. Så uppdragssidan har ett stort fokus på att förändra sina 

arbetssätt för att kunna öka medvetenheten och på så sätt öka sin verksamhets effektivitet. 

 

Nämnden har fokus på att bedriva verksamheten så att den uppfyller de politiska mål som 

majoriteten innehar. De är beroende av uppdragskontoret för att få kunskapen för att kunna ta 

beslut som leder till en effektiv verksamhet. Det gör att de satsningar som uppdragskontoret 

gör beror på vilka beslut som nämnden tar gällande genomförande av åtgärder. Så nämnden 

och uppdragskontoret kan sägas arbeta mot ökad effektivitet gemensamt. 

 

Dock är de skriftliga målen i dokumentet inriktning, verksamhet och ekonomi gemensamma 

för alla tre organisationsnivåer så här finns ett stort intresse av att öka mätbarheten för att få ut 
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resultat som påvisar om de uppnås och vidare se hur effektiva satsningarna av resurser för att 

uppnå dessa mål är. 

7. Vidare studier 
Då endast ett verksamhetsområde är undersökt i den här studien så skulle det vara intressant 

att fortsätta med att se mer kommunövergripande, det vill säga över alla verksamhetsområden 

då det ser olika ut inom dem. Det skulle då också vara möjligt att se tydligare trender än om 

endast ett verksamhetsområde undersöks. Det skulle även vara intressant att se på andra 

kommuner. Alla kommuner har inte samma typ av organisation och då skulle skillnader 

mellan organisationsstrukturer kunna göra att budgetprocessen ser annorlunda ut. Vilket 

skulle vara intressant att studera: skiljer de sig åt och ser delaktigheten i budgetprocessen i så 

fall annorlunda ut? Det skulle även vara intressant att jämföra hur budgetprocessen har 

förändrats i Uppsala kommun inom äldreomsorgen efter att de har gått över till den 

organisation de har idag, med uppdragskontor och externa leverantörer, och se om 

effektiviteten har påverkats.  

Det skulle också vara intressant att undersöka vilka faktorer det är som påverkar om 

medvetenheten kring budgetprocessen når längre ner i organisationen. Vilket i så fall skulle 

kunna göras genom att lägga fokus längre ner i organisationen och ha enhetscheferna i fokus.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 Vilka delar av budgetprocessen deltar du i? Är du delaktig i uppföljningen av budgeten?  

 Hur samordnar ni er budget inom äldreomsorgen så att alla strävar åt samma håll? 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut? Vem tar på sig ansvaret om budgeten inte lyckas hållas? 

 Vilka är effekterna om budgeten inte lyckas hållas? 

 Fungerar budgeten som motivationshöjande styrmedel bland medarbetare på kommunen 

anser du? I så fall på vilket sätt? 

 Anser ni att budgeten ger medarbetarna i kommunen mål att arbeta mot? Hur långt ner i 

organisationen sträcker sig i så fall kunskapen och intresset för dessa mål? 

 Anser ni att äldreomsorgen får tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag? Tror ni att det 

finns möjligheter att öka verksamhetsområdets effektivitet genom att öka medlen nu för att 

sedan kunna sänka den? Som exempelvis utbildning av personal för att nå upp till ställda mål. 

 Äldreomsorgen är en stor del av kommunernas verksamhet, och det visar sig på det medlen 

som ni får tilldelat enligt budgeten. Men anser ni att de speglar hur stora ni är eller borde ni 

ha en större andel? 

 Vilka anser du har lika åsikter som dig gällande medel tilldelade i budgeten? Då på 

organisationsnivå inte specifika personer.  

 Vilka anser du har motstridiga åsikter gentemot dig gällande medel tilldelade i budgeten? Då 

på organisationsnivå inte specifika personer.  Vad är det i så fall som skiljer sig? Är det att ni 

har olika åsikt om hur verksamheten ska bedrivas eller är det om hur stora kostnaderna är? 

Hur har dessa motstridiga åsikter i så fall påverkat budgeten? Kompromiss eller inte. Har du 

någon specifik strategi för att få igenom dina idéer gällande budgeten? Hur gör ni 

kompromisser i budgetframläggningen? 

 I vilka delar av budgetprocessen är det främst motstridiga åsikter? Budgetframläggning eller 

budgetuppföljningen? 

 Anser du att budgetprocessen som den ser ut idag ökar medarbetarnas delaktighet och 

medvetenhet om den? I vilka forum nämns budgeten? Får de som inte är delaktiga i själva 

framläggningen ta del av budgeten på annat sätt? Hur fungerar budgetuppföljningen? Vilka 

får ta del av den?  

 Anser du att organisationen kring budgetarbetet som det ser ut idag är effektivt eller skulle 

du vilja se förändringar? Har du i så fall några idéer på förändringar? 

 Vilka intressen har du av målen i budgeten? Finns det andra som är delaktiga i 

budgetprocessen som du anser verkar ha andra mål? I så fall vilka mål och vilka personer? 

Här igen på organisationsnivå inte specifika personer.  
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 Hur arbetar ni i budgetarbetet för att uppnå en så effektiv organisation som möjligt? Det vill 

säga att verksamheterna kommande år ska utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt? 

(Effektivt=rätt resultat till lägsta möjliga pris) 

 Anser du att de skriftliga målen gällande budgeten är möjliga att uppnå med de ekonomiska 

medel som tilldelats ditt verksamhetsområde? 
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Bilaga 2 Skriftliga mål för vård och omsorg 
Dessa mål innefattar inte bara äldreomsorgen utan hela området vård och omsorg i Uppsala 

kommun. (IVE, s 46) 
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Bilaga 3 Intervjuer 
 

Andersson, Caroline, 2:e vice ordförande i äldrenämnden och representant för 

Socialdemokraterna, Uppsala kommun, personlig intervju, 140428, tidsåtgång 30 min 

Hansén, Mats, 1:e vice ordförande i äldrenämnden och representant för Moderaterna, Uppsala 

kommun, intervju via epost, 140512 

 Hassan, Mohamad, kommunalråd för folkpartiet, Uppsala kommun, personlig intervju, 

140307, tidsåtgång 45 min 

Najafi, Birgitta, Controller vid kontoret för vård och bildning, Uppsala kommun, personlig 

intervju, 140424, tidsåtgång 50 min 

Opard, Ylva, Ekonomichef vid kontoret för hälsa, vård och omsorg, Uppsala kommun, 

personlig intervju, 140408, tidsåtgång 50 min 

 

 


