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SAMMANFATTNING/SUMMARY 

 
Titel/Title: Hur myndigheter definierar sina prestationer i förhållande till sina 

mål och hur dessa följs upp./ How government authorities define 

their performance indicators and measure them up in relationship 

to the goals.  

Författare/Author Almaliki, Rayya; Hulaj, Anita; Nepola, Fisnik 

Handledare/Supervisor: Gyllberg, Henrick          

Sektion/Section:  Sektionen för Management, Blekinge Tekniska Högskola./ The 

Section of Management, Blekinge Institute of Technology. 

Kurs/Course: Kandidatarbete i företagsekonomi (FEC007), 10 poäng./Bachelor’s 

thesis in Business Administration (FEC007), 10 credits. 

Syfte/Purpose: Syftet med denna uppsats är att studera hur statliga myndigheter 

definierar och följer upp sina prestationer, i förhållande till 

uppsatta mål för verksamheten./ The main purpose with this thesis 

is to research how government agencies define their performance 

indicators and measure them up in relationship to the goals. 

Metod/Method: Vi har genomfört en kvalitativ fallstudie, där vi har utfört sex 

semistandardiserade intervjuer på Blekinge Tekniska Högskola 

och Boverket. Det material som vi har fått från intervjuerna samt 

annat sekundärt material, utgör grunden för vår analys och 

slutsats./ We have done a qualitative case study, where we did six 

semi standard interviews at Blekinge Institute of Technology and 

Boverket. The material we got from the interviews and other 

secondary material make up the ground, for our analysis and 

conclusion.   

Slutsatser/Results: Utifrån vår studie har vi konstaterat att Blekinge Tekniska 

Högskola och Boverket har problem med ekonomistyrning och 

målstyrning. Samt att de har problem med att relatera sina 

prestationer med verksamhetens mål./ The result of our study 

shows that Blekinge Institute of Technology and Boverket in 

Sweden have problem with management control  and management 
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by objectives. They have also difficulties to relate performance 

measures with their goals.    

Nyckelord/Keywords: Resultat, styrning, offentlig, prestationer, mätning och effekter. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lindström (SOU 1997:15) skriver i sin rapport att under andra hälften av 80-talet påbörjades 

en långsiktig process med att reformera den svenska riksdagens och regeringens styrning av 

rikets förvaltning. Ett av de viktigaste inslagen i reformen var att förändra budgetprocessen 

genom införandet av treårsbudgetering och mål- och resultatstyrning. Avsikten med reformen 

var att stärka den politiska makten i styrningen av förvaltningen, på grund av att den så 

kallade ”offentliga revolutionen” hade medfört att den offentliga sektorn hade både ökat i 

storlek och ändrat natur. Detta gav upphov till att den traditionella myndighetsutövningen 

försköts till tjänsteproduktion. Därtill hade tjänstemännens makt över det politiska 

beslutsfattandet ökat och den praktiska styrningen av myndigheterna hade blivit allt mer 

teknisk.  I och med det ville riksdagen och regeringen återta ledningen över förvaltningarna 

men samtidigt inte hålla i tyglarna för hårt. Detta skulle upprätthållas genom att riksdagen och 

regeringen inriktade sig mer på att formulera mål för förvaltningen och granska de uppnådda 

resultaten. Däremot ville regeringen och riksdagen samtidigt överlåta verkställningen till 

tjänstemännen. Detta resulterade i att man införde den nya styrformen kallad mål- och 

resultatstyrning eller bara resultatstyrning. Som förebild hade man det företagsekonomiska 

synsättet på ekonomistyrning. 

 

Resultatstyrning förekom även under 1960 – 70 talet och var en viktig del i 

försöksverksamheten med programbudgeteringen. En av orsakerna till varför man införde 

programbudgetering, enligt Lindström, var att den gamla budgetprocessen liknade en 

kassabok där man bara kunde läsa vad medlen skulle användas till - t ex löner, lokalvård, etc. 

Detta gjorde att systemet blev för marginalistiskt och bidrog inte till långsiktigt tänkande för 

verksamheten, ej heller till analytiska verktyg för uppföljningen av verksamheten.   

 

Det främsta syftet med införandet av programbudgeteringen från regeringen och riskdagen var 

att man på ett effektivt sätt försökte överlåta frågor till myndigheterna, men samtidigt ville 

riksdagen och regeringen att deras inflytande över verksamheterna inte skulle minskas.  

Ett av målen var också att myndigheterna inte skulle fortsätta att vara för mycket 

anslagsfixerade, utan skulle själva få friheten att välja resursslag. Detta skulle uppnås genom 

effektiv arbetsfördelning och dessutom dra nytta av det statsmakten och myndigheterna var 
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bäst på. Programbudgeteringarna vid den tiden innehöll ofta tidigt fastställda program, vilka i 

sin tur innehöll planer över kostnader och prestationer, vars främsta syfte var att uppnå av 

statsmakten angivna mål. Med andra ord byggdes programmet upp kring mål som skulle 

uppnås, och som skulle infrias genom de effekter som verksamheten haft på samhället. 

 

För att lyckas med att infria effekterna så krävdes prestationer i form av tjänster eller varor 

som avlämnar verksamheten, samt att prestationerna skulle kunna mätas mot de 

resursuppoffringar som krävts. Förutom det krävdes även att verksamhetens resultat skulle 

preciseras i termer av mål, effekter och prestationer, medan resursanvändning skulle jämföras 

i kostnadstermer. På detta sätt skulle statsmakten få bättre beslutsunderlag mellan olika 

alternativ. Det som var revolutionerade med detta synsätt var att den svenska statsmakten 

hade privata företag som förebild och därmed ville man införa ett noggrant utformat 

ekonomiskt styrsystem för hela statsförvaltningen. Detta bidrog till att kontrollen, 

redovisningen, budgeteringen och planeringen samordnades.  

 

Tyvärr misslyckades införandet av försöksverksamheten efter det att Riksrevisionsverket 

(RRV) upptäckt i sin utvärdering, att det förekom allvarliga brister i både målformuleringar 

och resultatredovisningar. Det visade sig att förvaltningarna inte hade lyckats utforma några 

tillförlitliga relevanta prestationer som gav en rättvis bild av vad som skulle åstadkommas. 

Istället hade myndigheterna försökt ersätta dem med obrukbar statistik och från förvaltningars 

sida skyllde man på brist av personella resurser för systemutveckling av programbudgetering. 

Därmed beslutades det vid slutet av 1970–talet av budgetministern Mundebo, att 

försöksverksamheten med programbudgeteringen skulle läggas ner.1 

 

I och med införandet av ekonomistyrningen av statsmakten i förvaltningarna, har statsmakten 

blivit tvungen att anpassa ekonomistyrningen efter den statliga verksamheten, genom att bryta 

ned den i resultat- och finansiell styrning. Detta betyder, att när den svenska regeringen talar 

om ekonomisk styrning, så menar den således både resultat- och finansiell styrning. Med 

finansiell styrning menas att regeringen tillsammans med riksdagen sätter de ekonomiska 

1 Lindström, Stefan, SOU 1997:15, Att kunna hålla de andra krafterna stången - 
En redogörelse för den svenska statliga  resultatstyrningens framväxt, 
Riksrevisionsverket. 
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gränserna för förvaltningarnas resursförbrukning. Det kan vara allt från restriktioner för 

avgiftsbelagda verksamheter, anslagstilldelning, investeringsramar och låneramar, 

beställningsbemyndigande samt tillgång till räntekonto med kredit. Med resultatstyrning 

menas styrningen av den statliga verksamhetens omfattning, inriktning och effektivitet. Detta 

innebär att statsmakten utformar målen och ställer resultatkrav för de olika verksamheterna i 

regleringsbreven.2 Med resultat i det statliga avses de prestationer som myndigheterna 

åstadkommer och de effekter prestationerna leder till. Företagsekonomiskt resultat (Intäkter – 

Kostnader) betecknas som ”kapitalförändring” och används främst i finansiell styrning 3. 

Myndigheterna är i sin tur skyldiga att svara på regleringsbreven i sin årsredovisning, där de 

redogör för sin verksamhet och kommenterar verksamhetens resultat i förhållande till målen 

och dess helhetliga resursförbrukning. Resultatinformationen följs upp och utvärderas vid 

uppföljning och utvärdering av förvaltningarna. Det slutgiltiga målet med resultatstyrningen 

och den finansiella styrningen är att till regeringen och statsmakten bidra med beslutsunderlag 

för framtida viktiga beslut för samhället.4 

2 Ds 2000:63, Ekonomiskstyrning för effektivitet och transparens, Finansdepartementet 
3 www.esv.se/h.6fa9fcf3058b148f7fff17807.html, (040502). 
4 PROP. 1997/98:1, Kap. 6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet. 
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1.2 Problemdiskussion 

Den offentliga sektorn skiljer sig från den privata sektorn i flera avseenden, inte minst vad 

gäller de ekonomiska aspekterna. Ett privat företag har som ett övergripande mål att generera 

vinst i form av pengar för verksamheten och ge avkastning till aktieägare. Därmed säkrar man 

också företagets framtida överlevnad och tillgodoser företagets olika intressenters behov. I 

den offentliga sektorn är inte vinsten det huvudsakliga målet, utan det är att producera tjänster 

och produkter som tillgodoser socialt erkända behov av samhället. Den andra skillnaden 

mellan den offentliga och den privata sektorn är, att i offentlig verksamhet använder man 

pengar som medel för att bedriva verksamheten och därigenom uppnå verksamhetens mål.  

Däremot används i den privata sektorn verksamheten som medel för att uppnå huvudmålet.  

Med andra ord bedriver man i den privata sektorn en viss verksamhet som t ex försäljning av 

varor och tjänster för att tjäna pengar.5 Den tredje skillnaden mellan den offentliga och privata 

sektorn är att privat verksamhet utsätts dagligen för konkurrens av marknaden. Företagen i 

den privata sektorn styrs och utvärderas utifrån priserna på deras produkter och 

verksamhetens vinst. De företag som kan tillhandahålla låga priser på sina produkter eller 

sådana företag som kan erbjuda kunderna produkter eller tjänster med ett högre värde men 

ändå ta ett högre pris, kan konkurrera mera effektivt på den fria marknaden.  På detta sätt styrs 

företagen av marknaden, eftersom företag som är ineffektiva och därmed har låga vinster 

tvingas att bli bättre eller ta konsekvenserna till exempel i form av nedläggning av företaget.  

I den offentliga sektorn är verksamheten inte lika konkurrensutsatt som i den privata sektorn 

och därmed fungerar inte marknadsstyrning som effektiv styrform. Detta innebär att det inte 

går att jämföra organisationernas effektivitet med hjälp av priser och vinster. I och med att 

marknaderna inte fungerar som styrmedel, är oftast offentliga organisationer byråkratiska och 

brukar istället förlita sig på regler, procedurer och övervakning för att styra verksamheten. 

Detta betyder att i den offentliga sektorn koncentrerar man sig mera på standardisering av 

beteendet. Det vill säga att statsmakten belönar de organisationer som följer etablerade regler 

och föreskrifter istället för att belöna de organisationer som svarar effektivt på 

marknadskrafterna. Byråkratiska organisationer fungerar endast då det finns legitima 

auktoritetshierarkier som utnämns av staten, för att hantera de byråkratiska styrmekanismerna 

som finns hos myndigheterna.6  

5 ESV 2003:17, Resultatanalys för nybörjare, Ekonomistyrningsverket. 
6 Ouchi, William G, 1980, Markets, bureaucracies and clans, Adminstrative Science Quarterly, 25. 
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Trots de befintliga skillnaderna mellan den offentliga och privata sektorn, införde den svenska 

staten den företagsekonomiska ekonomistyrningen som modell, för att stärka regeringens och 

riksdagens makt över styrningen av myndigheterna, samt den offentliga verksamhetens 

effektivitet. Samtidigt ville inte regeringen och riksdagen detaljstyra myndigheterna som 

tidigare, och därför ökade graden av delegering.  

  

 Ax et al (2002) definierar den företagsekonomiska styrningen enligt följande: 

”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot 

vissa ekonomiska mål.”7 Eftersom den offentliga sektorns natur skiljde sig avsevärt gentemot 

den privata sektorn, blev den svenska staten tvungen att anpassa ekonomistyrningen efter den 

offentliga sektorn. I lagen om statsbudget (1996:1059) första paragrafen definieras 

ekonomistyrning som följande ” I statens verksamhet skall hög effektivitet eftersträvas och 

god hushållning iakttas. Med statens verksamhet avses i denna lag sådan verksamhet som 

sköts av regeringen, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under 

regeringen.” För att ytterligare anpassa ekonomistyrningen till den offentliga sektorn, så bröt 

den statsmakten ned ekonomistyrning i resultat- och finansiellstyrning.  

 

I dagsläget styrs de offentliga myndigheterna i Sverige av regeringen genom regleringsbrev, 

där målen och kraven på myndigheterna formuleras. Myndigheterna i sin tur är skyldiga att i 

årsredovisningen redogöra för hur verksamheten har uppnått sina mål. Målen i 

regleringsbreven brukar i allmänhet vara övergripande för riket, medan regeringen och 

riksdagen överlåter genomförandet av dem till myndigheterna. Orsaken till det är att 

myndigheterna skiljer sig i verksamhet, storlek, ålder, erfarenhet, lokalisering, finansiering, 

form och departementstillhörighet. Ovannämnda faktorer har gjort att vissa myndigheter har 

kunnat anpassa sig bättre än  andra vid införandet och tillämpningen av resultatstyrningen. 

Hos de myndigheter där resultatstyrningen har fungerat väl har man lättare kunnat identifiera 

och definiera målen. Målen har varit få till antal, vilket har underlättat styrningen av 

organisationen. Förutom det, har det funnits en allmän enighet om målen och det har varit 

lättare att mäta graden av måluppfyllelse.  Hos de myndigheter som har misslyckats med att 

uppfylla målen, har troligtvis målen varit för abstrakt formulerade 8. 

 
7 Ax, C, Johansson, C och Kullvén, H, (2001), Den nya Ekonomistyrningen, Malmö, Liber. 
8  ESV 2002:14, Effektiv resultatredovisning – Varför vissa myndigheter är bättre än andra på att redovisa 
resultat i årsredovisningarna.   
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Därmed har de inte kunnat brytas ned till konkreta och mätbara mål i lägre hierarkiska nivåer. 

Med andra ord finns det risk för att redan befintliga abstrakta mål har omformulerats till andra 

abstrakta mål, eller att de konkreta målen saknar orsak och samband med de överordnade 

målen.9 

 

Anthony et al (2002) beskriver i sin bok att stor tyngd läggs i nedbrytning av organisationens 

mål till operativa mål. I och med det kan personalen lättare identifiera sig med målen och 

arbeta för att uppnå dessa. Detta leder till en bättre målkongruens mellan företagets strategi 

och dess styrning.10 Vi nämnde tidigare att resultatstyrningen och den finansiella styrningen i 

statliga verksamheter går ut på att följa upp och utvärdera verksamheterna. I regel brukar 

statsmakten jämföra hur väl målen har uppfyllts och om verksamheten har varit 

kostnadseffektivt jämfört med tidigare års resultat. En sammanfattande beteckning som man 

använder för uppföljning och utvärdering av resultat i statliga verksamheter är 

resultatanalys.11 

 

Resultatanalysen ger viktigt stöd för de beslut som behövs för den interna planeringen och 

styrningen av verksamheten. Resultatanalysen används också av regeringen för att få den 

information som behövs för tilldelning av resurser eller för beslut om förbättringar som måste 

ske i den statliga verksamheten. I den statliga sektorn definieras resultatbegreppet inte på 

samma sätt som i den privata sektorn. Med resultat i den privata sektorn avses saldot mellan 

resultaträkningen intäkter och kostnader det vill säga företagets vinst eller förlust. För ett 

företag är vinsten det primära målet och verksamheten är ett medel för att uppnå detta. Medan 

statlig verksamhet inte har vinsten som huvudsyfte, utan det som är viktigt är att bidra till 

samhällsnyttiga effekter.  Det vill säga att de ekonomiska resurserna är ett medel för att uppnå 

samhällsnyttiga effekter. Med uttrycket ”Myndighetens resultat” avses de prestationer som 

myndigheten åstadkommer och de effekter det leder till. Myndighetens resultat framgår av 

årsredovisningens resultatredovisning. Vanligt företagsekonomiskt resultat betecknar man 

som ”kapitalförändring” och den visar skillnaden mellan redovisade intäkter och kostnader. 

Det vill säga att kapitalförändring anger bara skillnaden mellan hur mycket verksamheten 

kostat och hur stora resurser som tillförts. Dessa enorma skillnader gör att 

9 Anders Johansson, Att styra med och mot mål och resultat, Novemus. 
10 Anthony, R. N. & Govindarajan, V, 2002, Management control system, Irwin: McGraw-Hill. 
11ESV 2003:17, Resultatanalys för nybörjare, Ekonomistyrningsverket.  
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styrningsperspektivet inte är likadant. Ett privat företag styrs främst av vinsten, medan en 

offentlig organisation primärt styrs av prestationer.   

  

I publikationen resultatanalys för nybörjare (ESV 2003:17) står det att resultaten från 

myndigheterna används till uppföljning och utvärdering av myndigheterna från statens sida 

och av själva myndigheterna. Det vill säga att i en resultatanalys granskas de prestationer och 

de effekter i samhället som prestationerna har lett till. Enligt skriften kan prestationer inom 

statlig verksamhet vara i form av tjänster eller produkter. Exempel på prestation kan vara en 

kandidatexamen i företagsekonomi på BTH, vilken i sin tur kan användas i årsredovisningen. 

I och med det förekommer svårigheter för myndigheter att definiera och avgöra vad som är ett 

lämpligt prestationsmått. Författaren av skriften föreslår att det är viktigt för varje myndighet 

att definiera vad som är en prestation i förhållande till verksamheten mål. 12 Till exempel en 

högskola definierar prestationen efter antal examinerade studenter som svarar till högskolans 

ändamål. Detta sätt att bedöma prestationer på kan betraktas som ett kvantitativt mått där man 

inte tar hänsyn till kvalitetsaspekten som är en viktig del i resultatanalysen. Till exempel 

ifrågasätter man inte om de produkter eller tjänster som mottagaren har fått överensstämmer 

med mottagarens behov och förväntningar.  

 

Det som man främst koncentrerar sig på i en resultatanalys, är de slutprestationer, som har 

lämnat myndigheten och nått medborgarna i samhället. Några exempel på slutprestationer kan 

vara utbetald föräldrapenning eller antal utlånade böcker i ett bibliotek.  Detta kan innebära 

svårigheter med att bedöma om den slutgiltiga prestationen som man mäter är ett passande 

mått för att följa upp och utvärdera den enskilda förvaltningen. En annan aspekt som också 

bör tas hänsyn till är att chefer inom offentliga organisationer kan sakna intresse för 

prestationsmätning, särskilt när det inte finns någon belöning för redovisad framgång. I den 

privata sektorn återspeglas ett bra resultat i chefens lön, aktiekurs och detta gör att företagets 

framtida sårbarhet minskar. Därmed finns det risk att om en offentlig organisation redovisar 

till exempel lägre budgetkostnader, kan det uppstå negativa effekter för nästa budgetår i form 

av mindre resurstilldelning.13 Detta kan medföra att effektiviteten hämmas och uppsatta mål i 

regleringsbrevet snarare kan ses som ett hot mot den egna organisationen, istället för att 

betraktas som ett förbättringsverktyg.  

12 ESV 2003:17, Resultatanalys för nybörjare, Ekonomistyrningsverket.  
13 Norman Flynn, 1991, Ekonomisk styrning inom den offentliga sektorn. 
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Med begreppet effekter avses förändringar eller bevarade tillstånd i samhället som har 

uppkommit till följd av verksamhetens insatser och som annars inte skulle ha inträffat.14 Med 

andra ord menas det att effekter är skillnaden av det som har hänt i nutid och det som hade 

hänt utan insatsen. Detta gör att myndigheterna är tvungna att ta hänsyn till om det är 

verksamhetens insatser som har gjort att de önskade effekterna i samhället har uppstått eller 

varför de önskade effekterna uteblev. Eftersom effekterna är en viktig del av resultatanalysen 

kan det finnas risker att myndigheterna utmålar en alltför ensidig positiv bild av verksamheten  

för att undvika till exempel nedläggning, vilket kan bero på att man har satsat för lite eller fel 

resurser på verksamheten. Detta gör att vi tror att den som utför resultatanalysen måste ha 

tillräckliga kunskaper om orsakssambanden och bakomliggande antaganden för att kunna 

göra en objektiv bedömning av verksamheten i resultatanalysen, samt att undvika 

intressekonflikter mellan statsmakten och myndigheterna. I sin tur kan dessa använda 

resultatanalysen som ett påtryckningsmedel för att öka eller bibehålla inflytandet över 

verksamheterna. Utifrån diskussionen ovan, tror vi, att vid bedömningen av prestationer i 

årsredovisningen krävs det rationellt tänkande och rationella beslut, både av statsmakten och 

av myndigheterna. Detta för att undvika att göra felaktiga bedömningar av myndigheternas 

resultat, samt att inte falla offer för politiska intressemotsättningar och konflikter, som kan 

uppstå på grund av organisationens verksamhet.  

 

1.3 Problemformulering 

Med utgångspunkt från denna diskussion har vi valt att studera följande: 

Hur definierar myndigheter sina prestationer i förhållande till målen och hur följs dessa upp i 

verksamheten? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera hur statliga myndigheter definierar - och följer upp 

sina prestationer i förhållande till uppsatta mål för verksamheten. 

1.5 Avgränsning 

För att få svar på våra frågor har vi valt att enbart undersöka två myndigheter som har skilda 

verksamheter och som har sin bas i olika miljöer. De myndigheter som vi skall undersöka är 

14 Ibid. 
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Blekinge Tekniska Högskola som är verksam i universitetsutbildningsområdet, samt Boverket 

som är verksam i stadsutveckling, byggande och boende i samhället. 

Vi skall fokusera på definitionen och mätningen av prestationer i förhållande till målen hos 

statliga myndigheter samt hur uppföljningen av dessa sker.  

 14 



2 Metod 
Vårt syfte med det här kapitlet är att beskriva vårt tillvägagångssätt för att skaffa material 

och underlag till vår uppsats. Vi redogör vidare för orsaken till valet av två myndigheter, 

intervjusättet samt valet av intervjupersoner som vi anser vara relevanta.  

2.1 Inledning 

När kursen för kandidatarbete i företagsekonomi började vårterminen 2004 hade vi olika 

funderingar om vilket område vi ville skriva om inom ekonomistyrning. Vi började med att 

läsa litteratur; böcker, artiklar och rapporter som fanns om ekonomistyrning. Genom läsning 

ökade intresset för att studera komplexiteten i styrning av den offentliga sektorn speciellt mål 

- resultatstyrning.  

Utifrån litteraturen som vi läste valde vi att skriva om hur myndigheter definierar sina 

prestationer och hur dessa följs upp i verksamheten. För att få svar på vår forskningsfråga, 

valde vi att undersöka två myndigheter med olika verksamhetsområden. De två myndigheter 

som vi valde är Boverket och Blekinge Tekniska Högskola.  

2.2 Kunskapssyn 

Med kunskap i det vardagliga livet avses den kunskap människor erhåller på olika sätt i 

samhället, antingen den uppnås via skolan eller på annat håll. I den vetenskapliga 

kunskapssynen strävar människan efter större allmängiltighet vid grundandet av ansatser. Detta 

betyder att människan försöker systematisera sökprocessen och analysera den, vilket görs dels 

genom strävan efter att identifiera den kunskapsbrist som råder med hjälp av frågor och 

problem, samt att människan försöker hitta skäliga beskrivningar och hållbara förklaringar av 

samband15. Kunskapsteorin, epistemologi, är ett ämnesområde inom teoretisk filosofi där 

behandling av frågor om mänsklig kunskap sker hela tiden. Där befintliga 

kunskapsuppfattningar ifrågasätts med hjälp av frågor som t ex. ”Vad innebär det att veta 

(kunskapens natur)? Hur vet vi att det vi har är kunskap? Hur uppnår vi säker kunskap? Vad 

vet vi om kunskapens ursprung (kunskapens källa)?” Vetandet av vad kunskap är och sökandet 

av rätt kunskap är viktiga verktyg för utförandet av ett objektivt användbart vetenskapligt 

arbete. Det finns två olika förhållningssätt eller med andra ord två vetenskapsteoretiska 

plattformer för hur vetenskaplig forskning kan förväntas utövas för att nå eftersträvande 

15 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989, Att utreda, forska och rapportera, Uppsala och Gävle, Liber. 
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kunskap och sanning. Dessa är positivism och hermeneutik som utgör utgångspunkterna för 

kvantitativ respektive kvalitativ teori16.  

 

2.3 Positivism  

Positivismen har sitt ursprung i den naturvetenskapliga traditionen. Begreppet positiv står 

framför allt för något precist, säkert och verkligt i motsatsen till religiösa, spekulativa, 

idealistiska och allmänt romantiska föreställningar. Det positivistiska forskningsperspektivet 

bygger på att vetenskapen skall ta avstånd från allt som inte är verkligt och inte iakttagbart. 

Alltså vid positivistiskt perspektiv utgår forskaren ifrån att det finns en objektiv verklighet 

som har en faktamässig karaktär och att det är vetenskapsmannens uppgift att avbilda 

objekten som de är i verkligheten17.  Det innebär att forskaren skall beskriva och förklara 

objektet utan att påverka det han/hon studerar. Vidare skall den kunskap som forskaren bidrar 

med, vara generell och oberoende av tid och rum. Den vetenskapliga kunskapsutvecklingen 

går ut på att hitta bättre beskrivningar och förklaringar. Detta skapar bättre möjligheter för 

forskaren att göra korrekta förutsägelser om fenomen som förekommer i verkligheten.  

 

2.4 Hermeneutik 

Det samhällvetenskapliga forskningsidealet är betydligt mer heterogent och svårfångat, för att 

använda det positivistiska idealet. Det forskningsideal som används vid 

samhällsvetenskapliga undersökningar går under benämningen hermeneutik och dess 

huvudsyfte är att hjälpa forskaren att tolka och förstå vetenskapliga fenomen18.  

I detta forskningsideal ställs oftast mänskliga och sociala förhållanden i centrum, där 

forskningen av sociala fenomen leder fram till kunskap som är bunden till tid och rum. 

Förståelsen av hur människor upplever sina situationer och vad det har för betydelse för deras 

beslut och handlingar är viktig vid forskningen. Det vill säga att det hermeneutiska synsättet 

syftar i hög grad på att förstå och går även ut på att åstadkomma förändringar i samhället. 

 

16 Lundahl & Skärvad, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund, Studentlitteratur. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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2.5 Vår kunskapssyn  

 Utgångspunkten för de positivistiska och hermeneutiska forskningsidealen är de kvalitativa 

och kvantitativa metodteorierna.  Den positivistiska vetenskapsteorin är mer inriktad på hur 

man mäter olika företeelser och samband mellan dessa, medan den hermeneutiska 

vetenskapsteorin är mer inriktad på att förstå och förklara hur människor upplever sig själva 

och sina situationer. 

Vi ansluter oss till den hermeneutiska kunskapssynen, då vårt syfte är att studera hur två 

myndigheter med skilda verksamheter definierar och följer upp sina prestationer. För att 

kunna studera denna process hos myndigheterna, kommer vi att behöva gå på djupet för att 

förstå fenomenet, vilket innebär att den hermeneutiska kunskapssynen är nödvändig.   

 

2.6 Övergripande angreppssätt 

För att beskriva vårt övergripande angreppssätt har vi använt oss av Wiedersheim- Paul och 

Erikssonmodell. Enligt modellen innebär det övergripande angreppssättet att man skall se ett 

problem och beskriva den i form av termer som referensram, perspektiv, teori/modell och 

undersökningsobjekt. Modellen visar dessutom sambanden mellan begreppen. 

 

 
Fig. 1:  Övergripande angreppssättet, Källa Wiedersheim – Paul och Eriksson. 
 

Referensram 

Perspektiv 

Modell 
Teori Objekt 

Möjligheter/Problem 
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2.7 Referensram 

Vårt angreppssätt har ett ”skal” i form av en referensram. I den ingår vår samlade kunskap, 

normer, förmodan, handlingsregler, värderingar mm19. Referensramen är ett personligt ”skal” 

som innebär att begreppen innanför skalet är präglade av de undersökande personerna 20.  

 

Under snart tre år har vi läst ekonomi vid BTH. Den kunskap vi har erhållit under denna tid 

och övrig kunskap kommer vi att ha med oss då arbetet skrivs. Tredje studieåret läste vi våra 

fördjupningskurser i skilda inriktningar. Två av oss läste ekonomistyrning inom hälso- och 

sjukvård och den tredje med inriktning mot styrning och systemstyrning inom den privata 

sektorn. Våra kunskaper som vi erhållit i våra fördjupningskurser med skilda inriktningar, har 

varit till väldigt stor nytta för att förstå skillnaden i styrningen av den privata och den 

offentliga sektorn. Vår teoretiska referensram kommer att utgå ifrån de teoretiska – och 

praktiska kunskaper som vi har inhämtat under vår utbildning på högskolan och därmed 

utgöra grunden för vår uppsats. Vi kommer även att använda oss av de kunskaper som vi har 

inhämtat från kursen kandidatarbete i företagsekonomi (FEC007).  

 

2.8 Perspektiv 

Ordet perspektiv innebär att se igenom och brukar i vardagsspråket ofta anses vara synonymt 

med ordet synvinkel. Perspektivet fungerar som en lins genom vilken utredaren betraktar 

verkligheten och väljer de aspekter som bedöms vara relevanta och viktiga samt tolkar 

verkligheten.21 

 

Vår uppsats kommer att behandlas utifrån två perspektiv, nämligen det interna och det externa 

perspektivet. Vi kommer med vår kunskap om ekonomistyrning i den offentliga sektorn att 

arbeta utifrån det externa perspektivet. Där vi som externa personer med den kunskap vi har, 

upplever händelser och ser problem på ett annat sätt än de berörda vid myndigheterna. Med 

det interna perspektivet kommer vi att behandla empirin utifrån de berördas uppfattning och 

sin syn på händelser samt problem.  

 

 

19 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989, Att utreda, forska och rapportera, Uppsala och Gävle, Liber. 
20 Ibid 
21 Lundahl & Skärvad, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund, Studentlitteratur. 
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2. 9 Teori 

Vid val av angreppssätt vid en vetenskaplig studie finns det två former att välja mellan, 

nämligen induktion och deduktion. Vid induktion utgår forskaren från verkligheten till teorin 

medan vid deduktion utgår undersökaren från teorin, för att skapa en bild av verkligheten. I 

praktiken har det visat sig att dessa två former ofta kombineras  tillsammans.22 

  

I vår undersökning har vi valt att utgå ifrån den deduktiva ansatsen, där vi med teorier som 

utgångspunkt kan tolka och analysera vårt problemområde som vi studerar i verkligheten. 

Samtidigt är vi öppna för det vi möter och kommer under hela arbetets gång gå tillbaka till 

teorier och material för att förklara och förstå det vi finner i verkligheten. Det innebär att vi 

under arbetets gång även kommer  att vara abduktiva.  

 

Teori är ett antal relaterade begrepp med vars hjälp verkligheten kan förklaras23.  

De teorier som ligger till grund för uppsatsen är teorier om ekonomistyrning i den offentliga 

sektorn. Teorier om mål- och resultatstyrning använder vi för att öka förståelse för hur 

myndigheter styrs med mål som är formulerade av regeringen och hur det påverkar styrningen 

i själva verksamheten. Vidare kommer vi använda teorier om prestationsmätning för att öka 

förståelsen för hur myndigheterna definierar prestationer och följer upp dessa.  

2.10 Objekt 

De objekt som vi har valt att studera är två statliga myndigheter och dessa är Blekinge 

Tekniska Högskola (BTH) och Boverket. Orsaken till valet av dessa två myndigheter är att de 

verkar i olika områden. BTH verkar i universitetsutbildningsområdet och Boverket i 

Stadsutveckling, byggande och boende i samhället. Vi vill studera hur de två myndigheterna 

definierar sina prestationer i förhållande till målen och hur dessa följs upp.  

22 Lundahl & Skärvad, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund, Studentlitteratur. 
23 Ibid. 
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2.11 Fallstudie 

Fallstudien bygger på kvalitativa data och kvalitativa datainsamlingsmetoder24. Enligt Yin 

(1989) är en fallstudie en empirisk undersökning som behandlar ett samtida fenomen i sitt 

verkliga sammanhang, där gränserna mellan det studerade fenomenet och dess 

sammanhang/omvärld inte är självklar och i vilken flera olika datakällor används.  

Alltså är det vanligt att tillämpa fallstudie när forskaren vill förstå ett fenomen på djupet och i 

sitt sammanhang. Med fallstudie brukar menas en undersökning som endast omfattar ett eller 

ett fåtal fall, vilka emellertid studeras mera detaljerat och i flera dimensioner Ett fall kan vara 

en individ, en grupp, en händelse, ett förlopp, ett geografiskt område eller ett 

utbildningsprogram. 

Vi har valt att använda oss av fallstudie. Denna forskningsansats brukar generellt anses som 

lämplig när forskningsfrågan innehåller frågan hur eller varför (Yin 1989). 

Vi anser därför att fallstudie är den mest lämpliga metoden att använda för att beskriva och 

analysera hur myndigheter definierar sina prestationer och hur dessa följs upp i respektive 

verksamhet i förhållande till de uppsatta målen. 

 

2.12 Handgripligt angreppssätt 

Det handgripliga angreppssättet handlar om olika sätt att samla in data25. För att få in material 

till vår undersökning, använde vi oss av intervjuer som forskningsmetod. Anledningen till att 

vi använde oss av intervjuer var att underlätta och möjliggöra djupa diskussioner med 

respondenterna kring vårt problemområde. Genom intervjuer har vi givetvis haft möjligheten 

att exempelvis förtydliga frågor och svar, ställa följdfrågor och mer ingående behandla 

komplexa problem som inte ryms i en enkätundersökning.   

Vi vill få en fördelning på olika nivåer och inom olika enheter i de två myndigheterna, därför 

vänder vi oss till ledningen, cheferna och anställda som har stor inblick i verksamhetens 

styrning, resultatstyrning och speciellt inom prestations mätning. Intervjuerna var personliga 

samtal, där var och en fick uttrycka sig fritt och mer djupgående om vilka uppfattningar de 

hade angående olika områden som frågorna berörde. 

24 Ibid. 
25 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1989, Att utreda, forska och rapportera, Uppsala och Gävle, Liber.  
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Vi utformade frågorna på ett semistandardiserat sätt26, då vi på förhand bestämde vissa frågor 

som gavs till alla respondenter, för att de skulle få möjlighet att titta på frågorna och förbereda 

sig och ta fram det material de ansåg vara relevant till vår forskningsfråga.  Förutom de frågor 

som var formulerade på förhand, försökte vi under intervjuerna följa upp svaren och ställa 

följdfrågor. På det här sättet kunde vi styra intervjuerna och få en helhetlig bild av 

respondenternas uppfattning om verksamheten. Frågorna formulerades utefter det 

problemområde som berörde vår forskningsfråga.27 

 

2.13 Val av intervjupersoner  

Intervjuerna som vi genomförde gjordes på olika nivåer för att få en bild av om det skiljer sig 

i uppfattningar om vårt problemområde beroende på om man är högst upp i kedjan eller sitter 

i mitten alternativt längs ned i kedjan. För att kunna få en helhetsbild med den fördelning i 

verksamheten, hade vi för avsikt att genomföra sex intervjuer hos varje myndighet. På grund 

av tidsbristen och att personalen i respektive myndighet var väldigt upptagna med 

förberedelser och planeringar av sina verksamheter fick vi nöja oss med tre intervjuer i varje 

myndighet. De utförda intervjuerna har varit väldigt givande och relevanta till 

forskningsfrågan det vill säga att vi inte tror intervjuantalet har påverkat. Intervjuerna skedde i 

respondenternas arbetsmiljö där vi ansåg att personen skulle känna sig säker och trygg. 

Intervjuerna var enskilda personliga samtal och varade i cirka en och en halvtimme med 

respektive respondent. 

Vid intervjuerna använde vi oss av bandspelare för att kunna få med all viktig information och 

kunna koncentrera oss på vad respondenterna svarade istället för att anteckna. Denna metod 

tyckte vi bidrog till en större trovärdighet i vår datainsamling och samtidigt minskade den 

risken för att viktig information gick förlorad. Efter varje intervju dokumenterades materialet 

från tal till skrift, sedan kompletterade vi sammanställningarna med våra intryck Vi kommer 

inte att namnge intervjupersonerna i uppsatsen på grund av att vissa uppgifter som de har 

delgivit till oss är av känslig karaktär enligt dem. Därmed i Empiri kapitlet finns det inga 

namn uppgivna av de intervjuade personerna.  

26 Lundahl & Skärvad, 1999, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund, Studentlitteratur. 
27 Bilagor. 
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2.14 Val av litteratur 

Till att börja med läste vi litteratur rörande allmän ekonomistyrning. Med vetskap om att 

styrningen av privat och offentlig sektor skiljer sig, inriktade vi våra litteraturstudier mot de 

böcker och vetenskapliga artiklar som berörde ekonomistyrning i den offentliga sektorn. 

Vi använde oss också av offentliga statliga publikationer och utredningar för att komplettera 

den information som finns inom området.  Dessa tyckte vi var relevanta till ämnet, på grund 

av att de berörde ekonomistyrning av offentliga verksamheter och högskolan i högre grad. Vi 

har också inhämtat viktig information från myndigheternas respektive hemsidor. Därifrån 

kunde vi ta del av myndigheternas årsredovisningar för de två senaste åren, regleringsbreven 

samt interna dokument som berörde ekonomistyrning i statliga myndigheter.  

2.15 Datainsamling 

2.15.1 Primärdata  

Vår primärdata består av det material som vi har inhämtat själva från intervjuerna i Boverket 

och Blekinge Tekniska Högskola. Samt det litteratur och teorier som vi har använt.  

2.15.2 Sekundäradata 

Vår sekundärdata består av artiklar, utredningar och myndigheternas interna dokument. Det 

vill säga sådant material som är insamlat av andra. 

 

2.16 Trovärdighet 

Det är viktigt för oss att se på våra objekt på ett nyanserat sätt och inte ha dåligt grundade 

förutfattade meningar om myndigheternas ekonomistyrning28. Detta är viktigt för att kunna ge 

vår undersökning trovärdighet och att få användbara svar ifrån respondenter som vi kan 

använda i vårt problemområde. 

Vi har utifrån problemområdet grundat våra frågor och fört intervjuer med syfte att få fram de 

bästa användbara data. Vi har under intervjuernas gång försökt vara så tydliga som möjligt 

genom att förklara olika begrepp för att få respondenternas uppfattningar vilket är väldigt 

viktigt.     

28 Ibid. 

 22 

                                                



3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer vi att ta upp de teoretiska perspektiven som vi har använt för att få 

ökad förståelse för vårt problemområde, samt de teorier och modeller som vi applicerar i 

analysavsnittet.  Kapitlet påbörjas med en genomgång av ekonomistyrnings begreppet i den 

privata - och den offentliga sektorn. Efter det går vi igenom målstyrning som styrform och 

prestationsmätning. 

 

3.1 Ekonomistyrning 

Med ekonomistyrning enligt den traditionella definitionen avses all den planering och 

uppföljning som utövas i ett företag där den primära måttenheten är pengar.29 Detta synsätt 

förknippas vanligtvis med de formella styrmedlen såsom budgetering, produktkalkylering och 

internredovisning, vilka i allmänhet brukar förknippas med ekonomistyrning. Dessa styrmedel 

ingår oftast i företagets formella ekonomisystem och tas i användning genom repetitiva 

aktiviteter såsom planering, mätning och uppföljning för att upprätthålla ekonomistyrningen 

av ett företag i form av finansiella termer.  

Under 1990- talet förekom det alltmer kritik mot den traditionella synen på 

ekonomistyrningen på grund av att man ansåg att det bidrog till en begränsad snäv styrning av 

företag. Orsaken till detta är att den traditionella ekonomistyrningen bara tog hänsyn till 

finansiella mått som till exempel pengar medan man negligerade de icke – finansiella måtten 

till exempel kvalitet, flexibilitet, kompetensutbyggnad, produktutveckling, etc.  Detta bidrog 

till att man införde en modernare definition av ekonomistyrnings begreppet, vilket i stort sätt 

innebar att man utvidgade begreppet och att man tog större hänsyn till icke -  finansiella mått. 

I den nya modernare tolkningen definieras ekonomistyrningen som en avsiktlig påverkan på 

en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål.30 Vilket kan tolkas som 

att ett företags ledning, genom medveten påverkan på verksamheten och dess medlemmar, 

styr mot ekonomiska mål, som i sin tur stämmer överens med företagets strategi.   

 

Som vi nämnde tidigare i problemdiskussionen, finns det väsentliga skillnader mellan den 

offentliga och privata sektorn i flera ekonomiska aspekter.  Företagen i den privata sektorn har 

som ett övergripande mål att få höga vinster (Intäkter – Kostnader) för att tillgodose ägarnas 

intressen och för att säkra företagens framtida existens i marknaden.  För organisationer i den 

29 Ax, Johansson och Kullvén , 2002, Den nya Ekonomistyrningen. 
30 Ibid. 
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offentliga sektorn är det huvudsakliga målet, att de tjänster och produkter som man 

producerar tillgodoser socialt erkända behov i samhället.31 Enligt en amerikansk filosof har 

dessa behov sin grund i ett slags samhällskontrakt mellan medborgarna och den folkvalda 

regeringen. Där man har en överenskommelse om vilka nyttigheter som är nödvändiga för att 

få ett fungerande demokratiskt samhälle.32 Den andra skillnaden mellan dessa två sektorer är 

att i den offentliga sektorn används pengar som medel t ex tjänstemännens lön, för att bedriva 

verksamheten och därigenom uppnå de övergripande målen. Medan i den privata sektorn 

använder företagen själva verksamheten, som till exempel kan vara försäljning av varor i en 

affär, för att uppnå det huvudsakliga målet, nämligen att tjäna pengar.33 Den tredje och mest 

viktiga skillnaden mellan den offentliga och privata sektorn är tillämpningen av styrstrategier. 

De organisationer som är verksamma i den fria marknaden är marknadsstyrda, medan de 

organisationerna inom den offentliga sektorn, oftast är byråkratisktstyrda.34 Enligt Ouchis 

teorier innebär det att vid marknadsstyrning är organisationer (företag) verksamma på en fri 

marknad där pris och vinster används för att styra och bedöma värdet av verksamheten. På 

den fria marknaden konkurrerar företagen med sina priser för bedömning av effektivitet. 

Organisationernas prestationsnivå avspeglar sig i de priser man får ut på sina produkter och 

tjänster på marknaden, som i sin tur påverkar organisationernas intäkter och vinster. Det vill 

säga att företag styrs och kontrolleras av marknaden på det sättet att de företag som inte får 

tillräckligt med intäkter tvingas till att acceptera konsekvenserna för sitt agerande. 

Konsekvenserna för företagen kan uppkomma i form av nedläggning eller att företagen 

tvingas förbättra sig. Ouchi skriver i sin artikel (1980) att de förutsättningar som krävs för att 

marknadsstyrning skall vara effektiv, är att produkterna och tjänsterna kan identifieras, samt 

att fri prissättning tillåts i marknaden. Detta möjliggör för företagen att kunna konkurrera 

effektivt i marknaden och säkra sin överlevnad.  

Enligt Ouchi saknas det oftast konkurrens i den offentliga sektorn och därmed går det bara att 

tillämpa byråkratiskstyrning som styrform. I och med att det inte finns konkurrens går det inte 

att tillämpa fri marknadsprissättning på varor och tjänster. Byråkratin enligt Ouchi förlitar sig 

på en kombination av regler, procedurer, dokumentation och övervakning för att kunna styra 

verksamheten. Den byråkratiska styrningen är beroende av att det finns en legitim 

auktoritetshierarki som kan hantera de byråkratiska mekanismerna. I det byråkratiska 

styrsystemet krävs det interventioner av chefer för formulering av standard, observering av 

31 ESV 2003:17, Resultatanalys för nybörjare, Ekonomistyrningsverket.   
32 Johansson, 1995, Att styra med och mot mål och resultat, Novemus – Högskolan i Örebro. 
33 Ds 2000:63, Ekonomiskstyrning för effektivitet och transparens, Finansdepartamentet. 
34 Ouchi, William G, 1980, Markets, bureaucracies and clans, Adminstrative Science Quarterly, 25. 
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prestationer och bedömning av dessa, för att kunna avgöra om de är tillfredställande. 

Byråkratiska styrsystem belönar endast de organisationer som följer etablerade regler och 

föreskrifter, till skillnad från marknaden som belönar de organisationer som svarar på 

marknadskrafterna.35  

  

Trots de uppenbara skillnaderna mellan sektorerna införde den svenska regeringen och 

riksdagen ekonomistyrning som styrmetod i förvaltningarna, med hjälp av lagregleringar i 

regeringsformen och i riksdagsförordnings bestämmelser rörande finansmakten samt 

statsbudgeten. 36Lagen om statsbudgeten (1996:1059) samt lagen om statens upplåning och 

skuldförvaltning (1988:1387) är de två lagar som mest detaljstyr ekonomistyrningen i staten.  

I den första benämnda lagen om statsbudget (1996:1059) i sektionen effektivitet och resultat 

definieras ekonomistyrning som följande ”1 § I statens verksamhet skall hög effektivitet 

eftersträvas och god hushållning iakttas Med statens verksamhet avses i denna lag sådan 

verksamhet som sköts av regeringen, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder 

under regeringen.”. Denna paragraf anses utgöra grunden för den svenska statmaktens 

definition om ekonomi styrning i statlig verksamhet. 37 

 

Det främsta målet med ekonomistyrning i statlig verksamhet är att fungera som ett medel för 

politikens förverkligande. Det vill säga att från regeringens och riksdagens sida vill man 

skapa förutsättningar för kontroll över statens finanser, fördelning av resurser i enlighet med 

folkets vilja och att hög produktivitet och effektivitet skall eftersträvas i statlig verksamhet. 

Eftersom den offentliga sektorns natur skiljde sig avsevärt gentemot den privata sektorn, blev 

den svenska staten tvungen att anpassa ekonomistyrningen efter den offentliga sektorn. Detta 

gjordes genom att bryta ned ekonomistyrning i resultat- och finansiellstyrning38. Vilka kan 

betraktas som formella styrformer där staten använder dem i sin verksamhet.  

 

3.1.1 Finansiella styrningen  

Genom den finansiella styrningen bestäms olika restriktioner i form av anslag, låneramar etc. 

för de resurser som regeringen och myndigheterna förfogar över. Det främsta syftet med den 

35 Ibid. 
36 Ds 2000:63, Ekonomiskstyrning för effektivitet och transparens, Finansdepartamentet. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
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finansiella styrningen, är att den skall leda till en god kontroll  och en god hushållning av 

statens resurser.  

3.1.2 Resultatstyrningen 

Resultatstyrningen innebär att regeringen tillsammans med riksdagen sätter upp mål för de 

statliga verksamheterna, där målen kan ligga till grund för bedömning av verksamheternas 

resultat och för beslut om framtida åtgärder i verksamheterna. Målen kan avse prestationer 

som kan vara i form av till exempel antal registrerade studenter i en kurs, ärendehandläggning 

i försäkringskassor, information om alkoholens skadebringande effekter, forskning i 

högskolor och utveckling av nya vägar etc. Prestationerna fungerar som medel för att uppnå 

de positiva önskvärda effekter i samhället, vilket den svenska statsmakten eftersträvar.39 

 

Ekonomistyrning i statlig verksamhet utgår från att det finns övergripande politiska mål och 

visioner, som är fastställda av regeringen och riksdagen. Det krävs att mål och visioner 

bygger på dokumenterade resultat och erfarenheter. Förutom det krävs även att de finansiella 

förutsättningarna ligger i balans med de mål och resultatkrav som ställs på de statliga 

verksamheterna. För att lyckas uppnå alla dessa ovannämnda förutsättningar krävs det att 

planeringen, uppföljningen och utvärderingen av målen, resultaten och resursförbrukningen 

fungerar bra. Det vill säga att en väl fungerande och effektiv statlig verksamhet förutsätter att 

de två styrformerna, nämligen den finansiella styrningen och resultatstyrningen samverkar på 

ett bra sätt och att alla led i besluts- samt genomförandekedjan i statsmakten tar sitt ansvar 

vad det gäller tydliga mål och riktlinjer. Därtill krävs det att även beslutsunderlagen som 

regeringen och riksdagen använder är av bra kvalitet.40 

39 Ibid.  
40 Ibid. 
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Figur 2:  Samband mellan resultatstyrning och finansiell styrning. Källa 
Finansdepartementet ”Ekonomisk styrning – Effektivitet & Transparens” (2000). 
 
I och med att den statliga ekonomistyrningen i offentlig sektor omfattar en stor mängd 

verksamheter med olika syften, karaktär och förutsättningar, krävs det att styrningen 

verksamhetsanpassas till olika behov. 

 Dessa behov kan ha sin grund i olika faktorer som till exempel förändringar i omvärlden, 

institutionella förändringar, utvecklingen av samhällsekonomin och politikens inriktning.  

   

 
Figur 3:  Faktorer som påverkar den ekonomiska styrningen, förutsättningar och utformning. 

Källa Finansdepartementet ”Ekonomisk styrning – Effektivitet & Transparens” (2000). 
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3.2 Målstyrning 

Målstyrning eller management by objectives (MBO) som det heter på engelska går ut på att en 

organisations övergripande mål går att omvandla till specifika mål för varje avdelning och 

enskild anställd. 

Nedbrytningen av målen sker uppifrån och ned och förutsätter att alla medarbetare på både 

högre och lägre nivåer samarbetar vid målformuleringen. På det här sättet förbinds mål på en 

enhet samman med en annan enhets mål. Det övergripande målet som gäller för hela 

organisationen förverkligas först då alla enheter uppfyller sina mål, vilken i sin tur kräver att 

varje medarbetare i respektive enhet, som de tillhör, uppnår sina mål.41 

 
Figur 4:  Exempel på målhierarki. ,Källa Rombach ”Det går inte att styra mot mål” (1991). 

 

Det vill säga att målstyrning bygger på fyra komponenter. Den första är specificering av mål. 

Vid specificeringen krävs att målen är så specifika och konkreta som möjligt, för att bli 

mätbara. Den andra komponenten är att varje enskild medarbetare i organisationen skall delta 

i formuleringsarbetet av sitt specifika mål. Deltagandet gör att sannolikheten ökar för att 

målen skall accepteras av anställda. För den tredje komponenten krävs att det fastställs hur 

lång tid, det tar tills målen är uppfyllda. Avslutningsvis krävs för den fjärde komponenten att 

41 Johansson, 1995, Att styra med och mot mål och resultat, Novemus – Högskolan i Örebro. 
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varje medarbetare i organisationen får fortlöpande information om hur deras arbete med 

måluppfyllelsen fortskrider, alltså självkontroll är nyckelord inom målstyrning.42  

 

Även Svensson et al i sin bok ”Målstyrning 90 – talets ledningsform för offentlig verksamhet” 

har liknande kategoriseringar av mål som beskrivningen i stycket ovan.  Enligt författarna 

finns högst upp i målhierarkin, inriktningsmålet, som är allmänt definierat och anger den 

generella inriktningen på verksamheten. Detta mål kan betraktas som organisationens 

affärsidé där man vanligtvis uttrycker de grundläggande värderingar som ska känneteckna 

verksamheten, men som inte fastställer målets omfattning eller när målet skall vara uppfyllt. 

Efter inriktningsmålet uppkommer effektmålet som inträder endast då när inriktningsmålet har 

kvantifierats. Det som kännetecknar ett effektmål är att den anger inom vilken tid målen skall 

vara uppfyllda, den är konkret och mätbart, samt den anger de effekter som är önskvärda för 

konsumenterna. Ur effektmålen härleds produktionsmålen som är producentinriktade. 

Produktionsmålen anger oftast hur många produkter eller tjänster skall produceras inom en 

bestämd tidsperiod.43 

 

Författarna har också en likartad beskrivning om vilka komponenter som ingår i 

målstyrningsprocessen. Den första komponenten är att det skall råda dialog mellan ledningen 

och vanliga medarbetare. Där cheferna i samförstånd med medarbetarna identifierar och 

formulerar konkreta mål för anställda under en bestämd tid. Detta skall ske via ett kontrakt 

uppställt mellan den anställde och arbetsgivaren. Den andra komponenten är att nedbrytning 

av de övergripande målen måste ske. För den tredje komponenten krävs att målen formuleras 

för nyckelområden, men behöver inte täcka hela ansvarsområdet. För den sista komponenten 

krävs att en uppföljningsprocedur upprättas i organisationen, vilket innebär att vid bestämda 

tillfällen sker uppföljning av målen. Författarna benämner ett antal villkor som skall vara 

uppfyllda för att målstyrning skall fungera. Dessa krav är att det övergripande målet skall vara 

realistiskt och innebära en utmanig. Samt att det skall vara klart och bestämd när 

måluppfyllelsen skall mätas och framgå när målet är uppnått.44 

42 Ibid. 
43 Pihlgren och Svensson, 1989, Målstyrning: 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet, Liber.  
44 Ibid. 

 29 

                                                



 
  Figur 5: Målstyrningsprocessen. Källa Svensson et al ”Målstyrning: 90-talets ledningsform 

för offentlig verksamhet” (1989). 

Det bör påpekas att vid måluppfyllelse kan det förekomma sidoeffekter, som kan uppfattas 

som negativa för en enhet medan det kan uppfattas som positiva för en annan. Till exempel 

Livsmedelsverket som på grund av livsmedelshygieniska skäl anser att temperaturen i 

matbutikernas kyldiskar borde sänkas från 8 till 4°C, samtidigt som arbetarskyddsstyrelsen 

vill höja temperaturen från 8 till 12°C i lagerlokalerna. Detta beslut grundar de utifrån att den 

nuvarande temperaturföreskriften, som gäller för lokaler, kan medföra risker för de anställda. 

Dessa två måluppfyllelser är klara exempel på diametralt motsatta mål som har positiva 

intentioner, men motverkar varandra på ett effektivt sätt. Vilket leder till slutsatsen att även 

vid en effektiv nedbrytningsdiskussion om mål är det nästan omöjligt att identifiera och ta 

hänsyn till alla negativa eller positiva effekter som kan uppkomma vid måluppfyllelse.45  

 

Författaren Rombach i sin bok ”Det går inte att styra mot mål!” påstår att i komplexa 

organisationer med blandad verksamhetsledning, går det inte att ställa upp konkreta och 

mätbara mål. Detta påstående grundar författaren med hänvisning till, att i omfattande 

organisationer med differentierad verksamhet kan man inte förvänta att ledningen har den 

nödvändiga inblicken och kunskapen om organisationens verksamhet för att ställa upp 

konkreta mätbara mål. Istället riskerar man att ledningen omskriver befintliga abstrakta mål 

45 Johansson, 1995, Att styra med och mot mål och resultat, Örebro, Novemus – Högskolan i Örebro. 
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till andra abstrakta mål, eller att ledningen formulerar nya konkreta mål som inte har relevans 

med de övergripande målen. Detta fenomen förekommer oftast i offentliga organisationer, där 

uppfattningar om det övergripande målet i organisationen går starkt isär på grund av politiska 

olikheter. Författaren påstår att ifall det går att definiera konkreta mätbara mål skulle det hota 

ledningens legitimitet på grund av att målen skulle vara för förenklande, samt att det blir svårt 

för organisationer som är utsatta för konkurrens i sina marknader att tillämpa målstyrning. 

Orsaken till det är enligt honom, att organisationens handlingar kan utlösa motdrag bland 

konkurrenterna. Ifall dessa inte är målstyrda kan de fritt välja helt nya oväntade motåtgärder, 

samtidigt som det är skadligt för den målstyrda organisationen på grund av sitt måls 

utfästelse.46  

46 Rombach, 1991, Det går inte att styra med mål!,Lund, Studentlitteratur.   
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3.3 Prestationsmätning 

 
Enligt Ax et al (2002) avses med begreppet prestation något som har presterats, har utförts 

eller genomförts eller som i framtiden skall åstadkommas, utföras eller genomföras. Det vill 

säga att man kollar vad som har presterats eller ska presteras. En prestation kan vara t ex 

tillverkningen av en vara, utförande av tjänster, etc. Alltså en prestation kan vara vad som 

helst, men det behöver uppfylla ett kriterium, nämligen att den går att mäta. Vid 

prestationsmätning mäter man prestationen ur olika synsätt, som t ex vad har det kostat att 

producera prestationen, vad anser kunderna om prestationens kvalitet, etc. Själva prestationen 

kan vara representerad av ett mått eller med andra ord ett prestationsmått. Ett prestationsmått 

kan vara ett tal eller någon annan storhet som inte är siffertal, men som i komprimerad form 

ger information om en prestation.  Andra beteckningar på prestationer är nyckeltal, mätetal, 

styrtal, styrmått och kritiska prestationsindikatorer, I den privata sektorn använder man sig 

mest av finansiella prestationer som t ex, lönsamhet, resultat, kostnader och försäljning. På 

senare tid har intresset för icke - finansiella prestationsmått ökat markant bland vinstdrivande- 

och icke – vinstdrivande organisationer. Orsaken till det är att finansiella mått fokuserar bara 

på redan inträffade händelser och bidrar till kortsiktigt tänkande. De är alltför generella för att 

ge signaler om t ex orsaker till problem, ger för lite information om vad som skapar framtida 

värde t ex lönsamhet och hur strategiska målsättningar ska kunna uppnås. Företagens miljö 

har förändrats, där konkurrensmedel såsom nöjdkund index, god service har blivit alltmera 

viktiga för organisationens överlevnad.47  Enligt Anthony et al (1994) beror detta på att 

dagens organisationer har alltför komplexa mål och dessutom är alltför vaga, för att kunna 

förklaras med hjälp av finansiella mått. 48  Som vi nämnde tidigare i avsnittet målstyrning så 

bryts huvudmålen ner till delmål utifrån organisationens vision, eller affärsidé.49  Syftet med 

detta är att det skall bidra till klargörande om hur organisationen skall arbeta med hjälp av 

verksamhetsplaner och riktlinjer för verksamhetens bedrivande i verksamhetsplaneringen. 

Vissa av delmålen kan uttryckas med hjälp av finansiella termer som vinst, räntabilitet, 

kostnader, regeringsanslag, medan andra kan utryckas i icke – finansiella termer som t ex 

ärendehandläggning, helårsstudenter, kandidatarbete, kvalitet, marknadsandel, osv. Med andra 

47 Ax, Johansson och Kullvén (2002), Den nya Ekonomistyrningen, Malmö, Liber. 
48 Anthony  och Young (1994), Management control in nonprofit organizations, IRWIN. 
49 Se avsnittet målstyrning. 
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ord, prestationsmätning har som utgångsläge organisationens delmål. Syftet med det är att 

främja strategiimplementering, samt bidra till att förverkliga organisationens strategi.50 

   
Figur 6: Samband mellan strategi, verksamhetsplanering och prestationsmätning.  Källa Ax 

et al ”Den nya Ekonomistyrningen” (2002). 

 
Enligt Ax et al (2002) kommer den faktiska strategiimplementeringen i den operativa 

ekonomistyrningen till uttryck på olika sätt. Detta beror på att uttrycken har sin utgångspunkt 

i företagens strategi. Strategiimplementeringen bryts ned till operativa mål som konkret 

kommer till uttryck i form av handlingsplaner och riktlinjer.51 Enligt Ax et al (2002) är de 

mest vanliga avsikterna med prestationsmätning/prestationsmått: 

• Att skapa premisser för att kunna följa upp den löpande verksamheten och se till att 

den leder till att uppställda mål uppnås. 

• Att ge information om hur verksamheten kommer att klara sig långtsiktigt. 

• Att utgöra ett kommunikationsmedel mellan organisationens ledning och anställda. 

• Att fungera som motivationsmedel för chefer och vanliga medarbetare.  

• Att ge tecken om skillnader från planer och förväntningar förekommer.  

• Att ge information vad omvärlden anser om företagets verksamhet och prestationer. 

• Att ge underlag för jämförelser av prestationer.  

50 Ibid. 
51 Ibid. 
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• Att ge information om effekter som beror på olika insatser.52  

 

För att prestationsmätning skall vara användbar krävs det att man tar hänsyn till vissa 

principer:  

• Att de prestationer som företagen koncentrerar sig på och mäter skall vara länkade 

till företagens strategi.  

• Att prestationsmål skall vara länkade till valda mått på prestationer och att de är 

motiverade. 

• Att personalen i företagen skall förstå meningen av de prestationsmått som 

används. 

• Att personalen skall kunna påverka och ha kunskap om de prestationer som mäts, 

samt det de ansvarar för.  

• Att personalen skall underrättas om utfallet av prestationsmätningen, för annars 

gör det inget nytta för företaget.53  

Det bör också påpekas att ett lyckat prestationsmätningssystem kräver att antalet 

prestationsmått inte är alltför omfattande.  Anledningen till det beror på att det finns risk att 

man lägger för stort vikt vid mindre nyttiga prestationsmått istället för att koncentrera sig på 

de mått som är mest användbara. En annan aspekt som är viktig att ta hänsyn till är att man 

fokuserar på uppnådda – och icke uppnådda prestationsmål, samt att mätningen av 

prestationer eller återrapporteringen inte sker för ofta och det vikigaste är att nyttan med 

prestationsmätning inte överstiger kostnaderna för att använda det. 

 

52 Ibid. 
53 Ibid. 

 34 

                                                



4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vår empiri från datainsamlingen. Först beskriver vi 

Blekinge Tekniska Högskolas verksamhet och därefter presenterar vi intervjumaterialet som 

vi har fått från respondenterna i BTH. Därefter gör vi samma sak med empirimaterialet från 

Boverket. Eftersom vissa av intervjupersonerna uttryckte sin önska att inte uppge deras namn 

anonyma och några av uppgifterna är av känslig karaktär, har vi varit tvungna dölja deras 

identitet i empiri kapitlet. Därmed kommer vi inte att avslöja våra referenser.  

4.1  Beskrivning av Blekinge Tekniska Högskolans verksamhet  

Verksamhet 

Blekinge Tekniska Högskolan (BTH) bildades 1989. Högskolans verksamhet är uppdelad i tre 

områden nämligen grundutbildning, forskning och externverksamhet. 

Grundutbildningen är den största och viktigaste verksamhetsdelen men det innebär inte att 

forskning och den externa verksamheten inte är viktiga. Högskolans verksamhet är mål- och 

resultatstyrd från utbildningsdepartementet, medan de internt i högskolan kan fritt välja 

styrformer som de vill tillämpa. 

 

Styrning  

Högskolor i Sverige styrs av staten genom regleringsbrevet. I regleringsbrevet formuleras mål 

för verksamheten samt inom vilka områden verksamheten skall bedrivas.54 

Mål- och resultatstyrning av Sveriges högskolor och universitet infördes under läsåret 

1993/94. Högskolans anslagsfördelning för grundutbildning, forskning och 

forskningsutbildning anges i regleringsbrevet.  

De övergripande målen i regleringsbrevet som högskolan skall uppfylla generellt är:55 

• Antal magister-, högskole- och kandidatexamina som skall uppnås under en viss 

tidsperiod.  

• Antalet helårsstudenter som högskolan bör ha totalt och inom vilka 

verksamhetsområden. 

• Fastställningen av budgetramen för anslagets storlek som högskolan får disponera. 

Högskolan är, som de andra statliga myndigheterna, skyldig att redogöra för hur 

verksamheten har uppfyllt sina mål i sin årsredovisning. Det är ett krav från statens sida. 

54 Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Blekinge Tekniska Högskola, U2003/4789/DK, utfäst av den 
svenska regeringen och riksdagen. 
55 Ibid. 
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Regeringen och departementet har ständig dialog med Högskolan i form av 

resultatuppföljning av verksamheten.   

 

Organisation 

Organisationen i BTH består av:56  

Styrelsen 

Högskolestyrelse är i högsta grad ansvarig för verksamheten, samt att verksamheten drivs mot 

uppsatta mål. Styrelsen består av rektor, representanter för näringsliv och kommuner, 

studentrepresentanter, personal och fackliga representanter. Styrelsen fattar beslut om 

högskolans mål och strategiplaner utifrån mål kraven i regleringsbrevet. Rektorn väljs av 

regeringen och har ett mandat på fyra år.  

 

Ledningen 

Den operativa styrningen av verksamheten styrs med hjälp av högskolans ledning som består 

av rektorn, sektion - och enhetscheferna. Rektorn har även en central förvaltningsenhet som 

ytterligare stöd i styrningen av verksamheten. Till denna förvaltningsenhet bidrar sektionerna 

och de övriga enheterna med servicefunktioner, stabsfunktioner och uppföljningsfunktioner 

såsom information, marknadsföring, ekonomi, rekrytering, lokaler, drift, service, personal, 

studerandeinformation och studenthälsovård.  

 

Sektioner  

Det har skett stora förändringar i BTH:s organisation. Innan fanns det åtta institutioner, men i 

januari 2004 omorganiserades dessa till tre sektioner istället. De nya sektionerna är, sektionen 

för hälsa (HAL), sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad (TKS), 

sektionen för management (MAM) och sektionen för teknik (TEK). Sektionernas 

verksamhetsområde bestäms av högskolestyrelsen och sektionschefen utses av rektor för en 

tid av högst fem år. Samtliga sektioner är belagda med en form av resultatansvar, vilket 

innebär att de är tvungna att generera intäkter som täckning för sina kostnader. Sektionernas 

ekonomiska situation är olika och detta beror främst på att intäkten per student, samt antalet 

studenter varierar. Intäkten beräknas som en summa omräknad till antalet registrerade 

helårsstudenter och helårsprestationer. Hur stora intäkterna för en sektion blir är därmed 

beroende av dess prestationer. 

56Organisationsplan för Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Fastställd genom beslut av högskolestyrelsen 2003-
10-03. 
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Enheter 

De enheter som finns på högskolan är följande: Bibliotek (BIB), Datorenhet (DAT), Enhet för 

externa relationer och förvaltningen som har hand om ekonomi, information, marknadsföring, 

etc. Alla enheter är belagda med budgetansvar. De får en budget och varje avdelning skall 

hålla sig inom budgetens ramar. 

 

Högskolans resurs/anslagsfördelning 
 

       
 Regeringen    Helårstudenter Helårsprestationer 

 
 
 Anslag Centralt Samhällstudenter X X 

    Teknikstudenter X X 
       
 Högskolan      
       
       
     Helårstudenter Helårsprestationer 
  Omfördelade Anslag Samhällstudenter X X 
    Teknikstudenter X X 
 Sektionerna      
       
       

 

Figur 7: Anslagsfördelning modell, Källa En av de intervjuande personerna. 

Högskolan får intäkter av utbildningsdepartementet för antal helårsstudenter och 

helårsprestationer. Intäkten bygger på ett fastställt prisbasbelopp per prestation och bestäms 

för varje år. Högskolans intäkter är däremot starkt beroende av vad de olika institutionerna 

presterar, det vill säga hur många studenter som klarar sina kurser och program. När medlen 

kommer till den centrala förvaltningen, fördelas de internt till olika sektioner och övriga 

verksamhets grenar. Tekniska utbildningar får mer medel i förhållande till de andra. 

Anledningen till det är att staten under senare år har genomfört en satsning på dessa områden. 

Högskolan får även anslag för forskning från både regeringen och externa finansiärer som 

privata stiftelser, kommuner, företag, etc. Regeringens forskningsanslag utgör cirka en tredje 

del av ramanslagen.57 58 

 

 

 

57 Intervju med A, sektionschef, BTH, 2004-05-06. 
58 Intervju med B, hög post inom förvaltning, BTH, 2004-05-05. 
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Uppföljningssystem 

För att följa upp och kontrollera antalet studenter och deras prestationer används BTH sig av 

Ladok- systemet. I detta system finns alla registrerade studenter och man rapporterar in 

studenternas kursresultat, samtidigt som alla resultat som studenter presterar rapporteras in. 

Varje sektion får själv välja på vilket sätt de vill ställa upp och följa upp sin budget, men de 

måste rapportera centralt till ekonomienheten. Sedan gör ekonomienheten i förvaltningen en 

noggrann uppföljning av verksamheten i BTH varje halvår. Högskolan har ett ekonomisystem 

kallad Agresso där man gör ekonomiska uppföljningar och rapporter om verksamheten. Vad 

gäller budgetuppställning och uppföljning internt i sektionerna, så får sektionerna själv välja 

fritt.59 

 

4.2 Empiri av intervjumaterialet från BTH 

4.2.1 Ekonomistyrning - BTH 

 
Samtliga respondenter i sektionsnivå på BTH ansåg att ekonomistyrningen inte fungerade 

tillfredställande på högskolan och var allmänt eniga om att det råder brister i den nuvarande 

ekonomistyrningen.60 En av respondenterna som var sektionschef antydde under intervjun att 

det finns stora brister med ekonomistyrningen och uppföljningen på högskolan. Medan enligt 

respondenten som var anställd i en sektion, berodde detta på att lärarna i högskolan är 

individualister som inte gärna vill påverkas, utan vill vara fria och göra på sitt eget sätt. 

Sektionschefen däremot, tyckte att orsaken till detta var att sektionen hade fått in andra ämnen 

som tidigare låg i en annan sektion. Detta gjorde att sektionen blev tvungen att ha två 

parallella avräkningssystem för att avräkna lärartjänster och beräkna insatser i 

grundutbildningen.  Ett annat problem som samtliga respondenter i BTH upplevde var att det 

fanns svårigheter med att ställa upp och följa upp budgeten samt sammanställa i både 

förvaltnings- och sektionsnivå. Från förvaltningsnivå tyckte man att det fanns svårigheter med 

att sammanställa budgeten, medan från sektionsnivå var man osäker på vad de från 

förvaltningsnivå ville ha. Respondenten från förvaltningen förklarade att budgetansvarige för 

BTH hade ibland problem med att sammanställa budgeten, eftersom alla sektioner räknade 

annorlunda sin budget. Samtliga respondenter i sektionsnivå var väldigt kritiska till 

59 Ibid. 
60 Intervju med A, sektionschef, BTH, 2004-05-06; Intervju med B, hög post inom förvaltning, BTH, 2004-05-
05; Intervju med C, anställd, BTH, 2004-05-14.  

 38 

                                                



resursuppdelningen och interndebiteringen på högskolan, för att det tvingade sektionen att 

tänka mer i intäkts- och kostnadstermer, istället för att tänka på utbildningen. Medan 

respondenten på förvaltningen förklarade för oss att från ledningens sida är man medveten om 

den nuvarande kritiken från sektionerna, men att det är svårt att bedöma vad som är en rättvis 

och orättvis resursutdelning samt interndebitering.61 

 

 

Finansiell styrning 

Vad det gäller den finansiella styrningen från statens sida tyckte samtliga intervjuade 

personerna, att de nuvarande riktlinjerna om budgetramen från regeringen bidrar till 

begränsningar för verksamheten. Främst gäller det takbeloppet, anslagstilldelningen per 

student och hur mycket myndighetskapital högskolan får spara.  

Resultatstyrningen 

Högskolan har upplevt svårigheter enligt respondenten i förvaltningen med att uppfylla vissa 

mål som de har fått av regeringen på grund av att dessa mål inte har varit särskilt 

anslagsfinansierade av regeringen och därmed har målen inte alltid kunnat uppnås. Samtliga 

respondenter anser att målen i regleringsbrevet i stort sett är tydliga och lätta, men ibland 

förekommer det att målen i regleringsbrevet är otydliga.  

61 Ibid. 
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4.2.2 Målstyrning - BTH 

Utifrån intervjuerna med respondenterna i BTH har vi fått reda på att regleringsbrevet som 

högskolan får av utbildningsdepartementet det vill säga regeringen är det viktigaste 

styrdokumentet för högskolan.62 I regleringsbrevet finns det hänvisningar inom vilket område 

högskolan får bedriva sin verksamhet. I BTH:s fall får högskolan bedriva sin verksamhet 

inom utbildningspolitik och högskoleverksamhet område. Efter läsning av regleringsbrevet 

har vi erfarit att högskolan får bedriva högskoleutbildning med stödfunktioner, forskning och 

forskningsutbildning. I regleringsbrevet finns det även en generell del som gäller för alla 

universitet och högskolor, samt budgetramens anslag som högskolan för röra sig med.63  

 

Samtliga respondenter i BTH gav oss en enstämmig bild om hur målstyrningen sker i 

högskolan.64 Den bild som vi fick var att efter det att högskolan fått regleringsbrevet sitter 

högskolans styrelse tillsammans med rektor och bestämmer vilka prioriteringar som gäller för 

verksamheten under året. Rektorn är ansvarig ledare för verkställningen av de bestämda 

målen i styrelsen. Rektorn har även en ställföreträdande prorektor som hjälper rektorn med de 

uppgifter som denne har fått. Därutöver har rektorn även en arbetsenhet som utgörs av 

sektionschefer och enhetschefer. Denna enhet kan man betrakta som högskolans ledning. 

Ledningen bestämmer om vilka mål som skall gälla för sektionerna och enheterna, samt 

målen byggs utifrån de prioriteringar som styrelsen har bestämt. Målens främsta syfte är att 

uppfylla målkraven som har ställts i regleringsbrevet. Sektionernas främsta uppgift är att 

bedriva utbildning, forskning, samt utveckling av näringsliv och samhälle. Utifrån detta mål 

bedriver respektive sektion sin verksamhet inom sitt kompetensområde. Till exempel MAM 

sektionen får endast bedriva utbildningar och forskning som rör sig om ekonomi, 

samhällsvetenskap, psykologi och sociologi. Styrelsen tillsammans med rektorn har delegerat 

ett visst ansvar över sektionerna. Sektionernas chefer tillsammans med sin personal får själva 

bestämma över sektionens drift och delegations frågor som inte berör något annat organ på 

högskolan. Sektionerna får själva uppföra nya utbildningar eller ändra nuvarande. Men detta 

måste ske i samråd med grundutbildningsnämnden. Denna nämnd har det övergripande 

ansvaret för planering, styrning, och kvalitetssäkringen av forskningen och utbildningen i 

62 Ibid. 
63  Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Blekinge Tekniska Högskola, U2003/4789/DK, utfäst av den 
svenska regeringen och riksdagen.  
64 Intervju med A, sektionschef, BTH, 2004-05-06; Intervju med B, hög post inom förvaltning, BTH, 2004-05-
05; Intervju med C, anställd, BTH, 2004-05-14. 
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BTH. Vad det gäller enheterna i BTH kan man generellt säga att deras främsta syfte är att 

bistå organisationen med olika servicefunktioner som främjar måluppfyllelse. 

Samtliga respondenter i BTH ansåg att majoriteten av de anställda i högskolan inte är 

medvetna om organisationens övergripande mål. Detta kan bero på enligt dessa, att 

kommunikationen mellan sektionerna, ledningen och de olika enheterna inte fungerar 

tillfredsställande. Däremot har högskolan vidtagit vissa åtgärder för att förhindra detta genom 

att rektorn varje månad, tillsammans med sektions och enhetscheferna har frukostmöte, där de 

diskuterar om verksamheten. Rektorn har även påbörjat en intensivare kontakt med all 

personal inklusive elever via e-mail, om olika evenemang, etc.  Enligt respondenterna i 

sektionsnivå motverkades vissa av sektionens mål effektivt av de övriga enheternas mål. Som 

ett exempel tog han upp att för något år sedan skulle sektionen starta en ny utbildning, men 

fick ett nej på grund av att informations- och marknadsföringsenhetens budget överskreds 

med 50 000 kr. Detta var ett tydligt exempel enligt honom på hur ett enhets mål motverkar 

sektionens övergripande mål.65   

 

65 Ibid. 
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4.2.3 Prestationsmätning - BTH 

Samtliga respondenter tyckte att det är lätt att mäta prestationer ur ekonomiskt perspektiv, det 

vill säga mäta vad det kostar att undervisa en student. Däremot tyckte respondenterna att det 

är svårt att mäta prestationerna ett annat perspektiv, som till exempel kvalitet.66 

Vad det gäller kvalitetssäkringen av prestationerna, så bedöms högskolan av 

utbildningsdepartementet och högskoleverket efter hur många professorer och lektorer 

högskolan har.  En av respondenterna som var chef på sektionsnivå, var väldigt kritisk till 

detta mått på grund av att han ansåg att adjunkter är minst lika bra på att undervisa som 

professorer och lektorer.67   

Angående uppföljningen av prestationerna var intervjupersonerna överens i helhet. De ansåg 

att det var lätt att mäta med hjälp av uppföljningssystemet Ladok hur många studenter som 

finns registrerade, hur många som har blivit godkänt i en viss kurs, hur många har tagit 

kandidat examen och så vidare.68 Systemet däremot redovisar inget vad det gäller kvaliteten 

på måtten och till vilka effekter i samhället prestationerna leder. Det främsta syftet med Ladok 

enligt respondenterna är att underlätta prestationsredovisningen i årsredovisningen i avseende 

hur många helårstudenter och helårsprestationer det finns. Alla respondenter i BTH ansåg att 

vissa mål som ställdes från regeringens sida och högskolans ledning inte var tydliga utan 

vaga. Detta bidrog till stora svårigheter att identifiera vad som skall mätas, mättekniska 

problem och relevansproblem. Några av respondenterna berättade till oss att det är svårt att 

urskilja de effekter som har uppstått. Eftersom det finns svårigheter med att mäta ifall 

effekterna som uppstår beror på verksamhetens insatser eller andra externa faktorer. Därför 

har högskolan börjat använda olika indikatorer som kan ge en någorlunda bild av vilka 

effekter som uppstår tack vare dess verksamhet. Ett annat problem enligt respondenterna är att 

få fram bra och rättvisande mått som avspeglar målen för verksamheten och detta beror främst 

på att den interna dialogen mellan enheterna och sektionerna inte fungerar effektivt, samt att 

det inte finns någon koppling mellan prestationerna och effekterna av dessa prestationer. 

Enligt respondenten i förvaltningen försöker man lösa problemet genom att ha en kontinuerlig 

dialog med sektionerna, för att få tillräckligt med information. Detta görs för att kunna länka 

de olika måtten i årsredovisningen.69  

66 Ibid. 
67 Intervju med A, sektionschef, BTH, 2004-05-06.  
68 Intervju med A, sektionschef, BTH, 2004-05-06; Intervju med B, hög post inom förvaltning, BTH, 2004-05-
05; Intervju med C, anställd, BTH, 2004-05-14. 
69 Ibid. 
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4.3 Beskrivning av Boverkets verksamhet 

Verksamhet 

Boverket är en statlig myndighet som bildades 1989, där två tidigare myndigheter, 

Bostadsstyrelsen och Planverket, slogs samman till en. Boverket har en omfattande 

verksamhet som är uppdelad i fyra politiska områden nämligen bostadspolitik, miljöpolitik, 

kulturpolitik, folkrörelsepolitik, samt energipolitik. Bostadspolitiken är Boverkets viktigaste 

verksamhetsområde, vilket innebär att myndigheten har en central roll vad gäller 

samhällsplanering och byggnads utveckling, kvaliteten i byggnad och förvaltning, samt 

ansvar för bostadsförsörjningen. Boverkets verksamhet är resultatstyrd från 

miljödepartementet och finansdepartementet medan interna styrningen i verksamheten sköts 

av Boverkets ledning.70 

 

Styrning 

Samtliga myndigheter i Sverige är statligt styrda däribland också Boverket. Styrningen av 

myndigheterna sker med hjälp av regleringsbreven där målen och resurstilldelningen fastställs 

av regeringen. Boverket har ett väldigt brett område som nämnts tidigare och styrningen av 

myndigheten med regleringsbrevet är väldigt detaljerat, där allt från politikområde till 

verksamhetsområde ner till verksamhetsgren är angivet med åtskilda mål och 

återrapporteringskrav. Vidare har Boverket ett antal andra uppdrag från regeringen och olika 

departement. Dessa uppdrag har särskilda anslagsfördelningar och har oftast en annan 

återrapporterings tid än de ordinarie mål som är generella i årsredovisningen. Framtagningen 

av mål och uppdrag som finns i regleringsbrevet görs genom en dialog mellan Boverket och 

miljödepartementet. Dialogen bygger på gamla regleringsbrev, tidigare årsredovisningar och 

resultatinformation av myndigheten. Både Boverket och miljödepartementet anger de 

områden som man anser skall genomföras av verksamheten. Den interna styrningen i 

Boverket sker genom mål och resultatstyrning, där Generaldirektören (GD ) och ledningen, 

som bland annat består av myndighetens divisionschefer arbetar tillsammans, för att bryta ned 

målen till de olika divisionerna och vidare till sakenheterna som finns i myndigheten. I denna 

interna process arbetar ledningen för hur de olika målen och uppdragen skall fördelas bland 

divisioner och sakenheter, hur utförandet av dessa skall ske.71 

70 Intervju med D, hög post inom Boverket, 2004-05-02. 
71 Ibid. 
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Organisation 

Styrelsen 

Boverkets styrelse är ytterst ansvarig för verksamhet att den bedrivs effektivt och i 

överensstämmelse med syftet. Styrelsen består av Generaldirektören och representanter från 

olika kommuner, fackförbund, näringslivet samt regeringen. Styrelsen träffas 5-6 gånger om 

året och fattar beslut om vissa typer av ärenden som till exempel myndighetens 

årsredovisning, revisionsrapport, revisionsplan och föreskrifter. Styrelsens ledamöter är 

utsedda av regeringen på ett föreordnande som gäller i fyra år. Boverkets generaldirektör väljs 

också av regeringen och har ett mandat på sex år.72  

 

Ledningen 

Verksledning i Boverket består av generaldirektören och de två divisionernas chefer som 

tillsammans har det övergripande ansvaret för styrning och ledning.73 

 

Divisioner och sakenheter 

Boverket är uppdelat i två divisioner husbyggnads- och samhällsdivisionen. Dessa divisioner 

är i sin tur delade på tre enheter vardera. Därutöver finns det fyra enheter som stöd för 

verksledningen och divisionerna. Boverkets enheter och divisioner styrs med hjälp av mål och 

resultatstyrning vilket de anser stärker kopplingen mellan ekonomi och verksamhetsresultat. 

Med det här syftar man till att se kopplingen mellan använda resurser och verksamhetens 

slutiga prestationer i återrapporteringen. Boverket har ganska stor frihet att bestämma över sin 

verksamhet men har också många styrda uppdrag från regeringen. De olika divisionerna och 

enheterna har specifika mål och från ledningens sida anses rationaliseringen av verksamheten 

är viktigt. Nedbrytningen av de övergripanden målen sker genom en detaljerad intern process 

i Boverket. I denna process arbetar man för hur de olika målen skall fördelas, hur utförandet 

av uppdragen och utvecklingsprojekt skall ske. När målen och uppdragen har tilldelats till 

enheterna, så arbetar enhetschefer och anställda internt för hur olika aktiviteter skall bedrivas. 

Enheterna har även en internt kontinuerlig avstämning av dess aktiviteter som görs varje 

månad internt inom enheten. De här olika aktiviteterna följs upp tre gånger om året i hela 

72  http://www.boverket.se/cgi-bin2/meny.cgi?lang=sv&d=/om_boverket/verksamhet&n=2&int=Verksamhet och 
organisation, (2004-05-25). 
73 Intervju med D, hög post inom Boverket, 2004-05-02. 
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myndigheten och läggs ihop. Därefter fungerar de som beslutsunderlag till återrapporteringen 

i årsredovisningen.74 

74 Intervju med D, hög post inom Boverket, 2004-05-02; Aktivitetsplan för 2004 avseende Boverket, Internt 
styrdokument; http://www.boverket.se/cgi-
bin2/meny.cgi?lang=sv&d=/om_boverket/verksamhet&n=2&int=Verksamhet och organisation, (2004-05-25). 
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Samhällsbyggnadsdivisions tre sakenheter:75  

Analysenheten 

Analysenheten bevakar och analyserar utvecklingen för hela verket inom boende, byggande 

och samhällsplanering. Analysenhetens främsta uppgift är att samla väsentliga uppgifter inom 

de områden som Boverket har i sin verksamhet, samt att göra sammanställningar och 

analyser, där man beskriver, förklarar, förutsäger, föreslår och ibland bedöma konsekvenserna 

på nationell och regional nivå. Förutom det gör analysenheten även internationella 

jämförelser.  

 

Planenheten 

Planenheten följer utvecklingen av den fysiska planeringen i Sverige och utomlands. I  

enhetens arbete ingår att utveckla planeringens metodik, föreslå förändringar i plan 

lagstiftningen och att handlägga remisser från regeringen och miljödomstolarna. 

 

Stads- och regionenheten 

Stads- och regionenheten arbetar bland annat med infrastruktursfrågor, delar av miljö 

kvalitetsmålet “god bebyggd miljö” där man samverkar mellan byggd miljö och sociala 

frågor. Vidare jobbar enheten med utveckling av planeringsprocessen och spridning av goda 

exempel och erfarenhet på nationell och internationell nivå. 

   

Husbyggnadsdivisionens tre sakenheter:76 

Bidragsenheten arbetar med att utveckla effektiva föreskrifter för ekonomiska stöd till 

boendet och byggandet. Där de huvudsakliga uppgifterna bl.a. är att ge bidrag till 

samlingslokaler, utveckla rutiner för utbetalning av bidragen, handlägga överklagande samt 

domstolsremisser angående överklagade beslut om bostadsanpassningsbidrag. 

 

Bygg- och förvaltningsenheten 

Bygg- och förvaltningsenhetens huvudansvarsområde är systemtillämpning på nybyggnad, 

ombyggnader och förvaltning av byggnader med stor tyngd på bruksäkerhet, 

energihushållning och kretsloppsfrågor. Samt svara för kunskapsunderlag till utveckling av 

föreskrifter och standardiseringar. 

75 http://www.boverket.se/cgi-bin2/meny.cgi?lang=sv&d=/om_boverket/verksamhet&n=2&int=Verksamhet och 
organisation, (2004-05-25). 
76 Ibid. 
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Byggregelenheten 

Byggregelenheten vidareutvecklar föreskrifter och allmänna råd för nybyggandet så att de 

styrs mer mot kostnadseffektivt sätt. Vidare arbetar enheten med genomförandet av EG-

direktivet för byggsektorn i svenska regelverk och ansvarar för domstolsremisser angående 

överklagande på bygglov, bygg – och konstruktionsregler. 

 

Boverkets stödenheter är:77 

Internrevisionen 

Internrevisionen som ansvarar för revisionsverksamhet i Boverket. Internrevisionen som är 

direkt underställd Boverkets styrelse och skall självständigt granska samt kontrollera 

verksamhetens rutiner och den interna organisationen. För att bedöma hur verket fullgör sina 

redovisningsskyldigheter.  

 

Rättsenheten 

Rättsenheten ansvarar för övergripande juridiska frågor av betydelsefull vikt för verket. 

 

Informationsenheten 

Informationsenheten har ett övergripande ansvar för verkets kommunikation internt och 

externt. Enheten förvaltar Boverkets webbplats, intranätet, arrangerar externa konferensen, 

sköter marknadsföringen och försäljningen av verkets publikationer.  

 

Personal- och organisationsutvecklingsenheten 

Personal- och organisationsutvecklingsenheten ansvarar för verkets verksamhetsutveckling. 

Detta innefattar ansvar för personalpolitik, kompetensförsörjning, organisationsutveckling, 

informationssäkerhet och telekommunikation.   

     

Ekonomienheten 

Ekonomienheten har ansvar för verkets verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, 

ekonomiredovisning, budgetering och budgetuppföljning. Enheten skall utveckla och 

genomföra rationalisering av administrationen för interna servicen och miljöledningen. 

 

77 Aktivitetsplan för 2004 avseende Boverket, Internt styrdokument. 
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Anslagsfördelning 

Boverket tilldelas resurser från miljödepartementet och i vissa fall finansdepartementet, för de 

mål eller uppdrag som har fastställts i regleringsbrevet. Vidare tilldelas resurser för särskilda 

uppdrag eller projekt som Boverket har fått utöver regleringsbrevet. Resursfördelningen 

internt i myndigheten baseras på vilka mål eller uppdrag som divisionerna och enheterna har 

fått. Detta återrapporteras sedan till regeringen i årsredovisningen, där man redogör för hur 

mycket resurser som har lagts på respektive verksamhetsområde och vilka uppdrag som har 

mest prioriterats.78 

4.4 Empiri från intervjumaterialet från Boverket 

4.4.1 Ekonomistyrning – Boverket 

Samtliga respondenter uppfattar ekonomistyrning positivt för en effektiv styrning av själva 

verksamheten och för att uppnå uppsatta målen.79 Däremot anser respondenterna att det finns 

svårigheter i planeringen av verksamheten. Speciellt i de fall där myndigheten får särskilda 

uppdrag av departementen som måste genomföras och resurssättas i första hand. Det innebär 

att allt annat får läggas undan för att prioritera de särskilda uppdragen istället.  

Detta ger upphov till stress enligt respondenterna för att planeringen av verksamheten inte 

håller. Därmed hinner de inte genomföra alla uppdrag och aktiviteter som det är avsett att 

göras inom tiden, samt de får inte extra resurser för att hinna med det.  

Enligt en enhetschef uppfattas ekonomistyrningen inte som det bästa sättet att styra 

myndigheten på, eftersom vissa uppdrag, som kommer in till myndigheten, inte har någon 

direkt koppling till myndighetens verksamhet, men de måste ändå genomföras. Han fortsätter  

att vi är ett organ under regeringen och det är de som styr oss och anger vilka uppdrag som vi 

skall genomföra.80  

 

Finansiell styrningen  

Samtliga respondenter i myndigheten tycker att de särskilda uppdragen med särskilda anslag 

prioriteras först av samtliga medarbetare i myndigheten. Detta leder till förskjutning mellan de 

78 Intervju med D, hög post inom Boverket, 2004-05-02. 
79 Intervju med D, hög post inom Boverket, 2004-05-02, Intervju med E, divisionschef, 2004-05-17; Intervju 
med F, anställd inom analysenheten, 2004-05-14. 
80Intervju med E, divisionchef, 2004-05-17.  
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olika verksamhetsområdena. En enhetschef säger att enheterna konkurrerar sinsemellan om de 

särskilda finansierade uppdragen, för att få bättre ekonomi.  

Samtliga betonar att myndigheten är mycket beroende av anslagen från regeringen, inte minst 

de särskilda uppdragen av finansdepartementet som de kallar för penningpåse för att kunna 

bedriva verksamheten.81  

Resultatstyrning 

Respondenternas uppfattning om resultatstyrning är att det är en bra styrform från staten, för 

att stärka kopplingen mellan använda resurser och verksamhetens slutliga prestationer i 

återrapporteringen. Samtliga tyder på att myndigheten använder sig av regleringsbrevet i 

verksamheten för att kunna uppfylla uppsatta målen. Om resultatstyrningen fungerar i 

praktiken svarade respondenterna att det är mycket att utveckla kring målstyrningen internt. 

Därmed försöker myndigheten att utveckla dialogen mellan myndigheten och departementet 

och internt i själva myndigheten, för att ha samma syn om målen och tolkningen av dessa. 

Respondenterna anser att det råder brister i regelverket och det är omfattande redovisningar 

som görs på grund av den omfattande verksamheten och de riktade uppdragen.82   

 

81 Intervju med D, hög post inom Boverket, 2004-05-02, Intervju med E, divisionschef, 2004-05-17; Intervju 
med F, anställd inom analysenheten, 2004-05-14. 
82 Ibid. 
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4.4.2 Målstyrning – Boverket 

Uppfattningen om målstyrningen som sker internt utifrån regleringsbrevet skiljer sig åt bland 

anställda beroende på vem som frågas.83 Anställda som har högre post anser att de 

övergripande målen är tillräckligt tydliga, medan sakkunniga på enheterna tycker att målen 

kunde ha varit mer tydliga i vissa fall och haft större koppling till själva verksamheten. 

Anställda på enheterna anser att några av de mål och uppdrag som tillkommer divisionerna 

och enheterna under året, kan vara speciellt diffusa i förhållande till enhetens områden. Vidare 

upplever anställda i enheterna att en del uppdrag, förutom det att de är diffusa, även kan sakna 

relevans för att genomföras. Alltså en del uppdrag upplevs inte ha någon betydelse om dem 

utförs eller inte. 

Samtidigt anser alla respondenter att målstyrning är bra för verksamheten, för att de får större 

ansvar och frihet vad det gäller den interna styrningen, samt att uppfyllanden av målen blir 

effektivare och bättre. De respondenter med högre poster betonade att nedbrytningen av 

målen som finns i regleringsbrevet är viktigt för att målstyrningen skall fungera. Enligt dessa 

har ledningen en kontinuerlig dialog med de anställda och departementen, för att det inte skall 

uppstå missförstånd om uppdragen och aktiviteterna.  Vidare tycker anställda att vid dialogen 

ges det förutsättningar för myndigheten att ange vilka områden som anses vara viktiga ur 

deras perspektiv. Medan respondenter som var vanliga anställda ansåg att arbetet med 

nedbrytningen av de övergripande målen till operativa inte är tillräckligt bra. De kritiserade 

främst fördelningen av målen internt, samt hur utförandet av uppdragen och 

utvecklingsprojekt skede i verksamheten. Samtliga respondenter är medvetna om att det inte 

är lätt att följa upp alla målen och nedbrytningsprocessen av dessa. På grund av att deras 

verksamhet är omfattande och komplicerat. 

Respondenterna ansåg även att det kan vara en strategi från regeringens sida att inte ha tydliga 

mål i regleringsbrevet.  Detta kan bero på att regeringen vill ha en utväg för att kunna ursäkta 

sig. Vidare ansåg respondenterna att politiker kan komma överens om en fråga till viss grad 

och detta blir då målet.84          

83 Ibid. 
84 Ibid. 
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4.4.3 Prestationsmätning - Boverket 

Varje aktivitet som görs i myndigheten antingen det är utifrån särskilda uppdrag eller mål 

måste kopplas till Boverkets slutprestationer.85 Aktiviteterna som enheterna har är prioriterade 

i både tid och pengar. För de aktiviteter som bedrivs i varje verksamhetsgren definieras först 

och främst ett syfte med det, vidare fastställs vad man vill åstadkomma med aktiviteten. 

Därefter fastställer man hur lång tid aktiviteten beräknas ta, samt hur mycket den kommer att 

kosta. Slutligen fastställs vad enheten skall prestera t ex rapport om bostadsmarknaden, 

metodutveckling, regel utveckling, remisser etc. Aktiviteterna följs upp och rapporteras en 

gång i månaden inom enheten. Därtill sker tre gånger per år en stor uppföljning av alla 

aktiviteter i Boverket. Dess syfte är att fungera som informationsunderlag till återapportering 

till regeringen.86 Respondenterna anser att det inte alltid är så lätt att åstadkomma det riktiga 

syftet med prestationen. Detta beror på att målen emellanåt är för generalistiska för att länka 

dem med prestationerna. Samtliga respondenter tycker att det inte är enkelt att mäta 

effekterna, och oftast är det svårt att peka ut bra indikatorer som myndigheten kan följa, även 

om syftet är klart.  De flesta tycker också att Boverket bara är en aktör bland flera aktörer i ett 

stort nätverk.87 Med det anser de att Boverket inte kan påverka näringslivets utveckling, 

kommuner, arbetsmarknaden, skatter etc. Flera av de intervjuade personerna påpekade att 

Boverket fungerar mer eller mindre som en mellanhand mellan näringslivet och statsmakten. 

Därmed kan Boverkets resultat inte alltid mätas och resultatredovisningen blir bristande som 

följd. Många av respondenterna var kritiska till återrapporteringskraven av resultaten i 

årsredovisningen. Detta beror på att effekterna som uppkommer i samhället på grund av 

verksamhetens insatser i allmänhet inte träder i kraft med en gång, utan visar sig efter en lång 

tid. Prestationernas kvalité påverkas även av externa faktorer som myndigheten inte har något 

inflyttande över.  En av respondenterna i Boverket som hade hög post, berättade att det är 

regeringens och riksdagens uppgift att se till att prestationerna sätts i verket samt det är bara 

de som kan lagstifta lagar.  Enligt henne Boverket är endast en rådgivande organ, medan 

respondenten från analysenheten tyckte att det var lätt att mätta antalet ärenden som Boverket 

har behandlat, men detta säger dock inget om effekterna. Myndigheten försöker därför att mer 

och mer använda olika indikatorer för att bedöma effekterna som uppkommer i samhälle, på 

85 Intervju med D, hög post inom Boverket, 2004-05-02. 
86 Ibid. 
87 Intervju med D, hög post inom Boverket, 2004-05-02, Intervju med E, divisionschef, 2004-05-17; Intervju 
med F, anställd inom analysenheten, 2004-05-14. 
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grund av Boverkets verksamhet. Samtidigt betonade han också att det ibland är svårt att hitta 

bra indikatorer och som följd kan det förekomma att Boverkets redovisning blir bristande. 

Vid frågan om hur myndigheten utvärderar prestationernas kvalité, svarade respondenterna i 

allmänhet att i Boverket finns det mycket personal som har specialist kompetens inom olika 

områden som verksamheten sysslar med. Därmed vet man att kvalitén är bra på utförda 

uppdrag. Samtliga respondenter i myndigheten tyder på att det är svårt att bedöma kvalité på 

deras prestationer för att de är bara en del i nätverket och att det finns många andra externa 

faktorer som påverkar.88  

88 Ibid. 

 52 

                                                



5 Analys 

5.1 Analys - Ekonomistyrning 

Både BTH och Boverket har problem med ekonomistyrningen vad det gäller 

resursfördelningen internt, planering, uppföljning och måluppfyllelse. Detta är inte i linje med 

lagen om statsbudgeten (1996:1059), där det står i första paragrafen att ” I statens verksamhet 

skall hög effektivitet eftersträvas och god hushållning” samt att ekonomistyrningen i statlig 

verksamhet skall fungera som ett sätt för politikens realisering.89 Detta påstående grundar vi 

utifrån intervjuerna som vi har haft med samtliga respondenter i både BTH och Boverket.  

I Blekinge Tekniska Högskolans fall finns det tydligen svårigheter med att styra lärarna och 

organisationen mot vissa uppsatta mål. Detta beror på enligt en respondent att lärarna är 

individualister, som vill hellre forska än undervisa. Samt att resursfördelningen internt och 

budget uppställningen och uppföljningen inte är enhetligt i hela högskolan. Medan i Boverket 

finns det uppenbarligen svårigheter, med att fullgöra icke särskilda finansierade uppdrag som 

tilldelas av regeringen. Båda två myndigheter förlitar sig på regler, procedurer, dokumentation 

och övervakning för att kunna styra verksamheten. Samt att det finns en auktoritetshierarki 

som hanterar mekanismerna och det statliga styrsystemet bygger på att belöna de myndigheter 

som följer etablerade regler och föreskrifter.90 Till exempel både BTH och Boverket måste 

göra sitt bästa för att uppfylla målkraven som finns i regleringsbrevet. Målen i 

regleringsbrevet som regeringen har definierat bygger på folkens vilja och att hög 

produktivitet samt effektivitet skall eftersträvas i statlig verksamhet. Båda myndigheter måste 

följa olika lagar och förordningar som statsmakten utfäster. Därtill är deras verksamhet 

bevakad av respektive departement som de tillhör till och Riksrevisionsverket, där de granskar 

myndighetens måluppfyllelse och om de följer rikets lagar om statsbudgeten, 

högskoleförordningar, etc.91   

  

Finansiell styrningen 

Finansiella styrningen i båda två myndigheter uppfattas snarare som en begränsning av 

verksamheten. Istället för att uppfattas som ett medel för att förverkliga målen i 

regleringsbrevet. 

89 Ds 2000:63, Ekonomiskstyrning för effektivitet och transparens, Finansdepartamentet. 
90 Ouchi, William G, 1980, Markets, bureaucracies and clans, Adminstrative Science Quarterly, 25. 
91 Ds 2000:63, Ekonomiskstyrning för effektivitet och transparens, Finansdepartamentet. 
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I Boverkets fall framförs det mest kritik mot anslags fördelning för särskild finansierade 

uppdrag. Samt för de uppdrag som finns i regleringsbrevet och som har en fastställd budget, 

men anslagen är inte särskild anknutna till uppdragen, tvingas läggas åt sidan. Istället måste 

uppdragen med särskilda anslag utföras, för att de har en kortare tidsgräns. Detta resulterar i 

att de generella målen i många fall blir halvutförda. Därmed tolkar vi det som ett klart tecken 

att huvudsyftet med finansiella styrningen, där god hushållning av statens resurser inte 

uppnås.92 

I BTH:s fall upplevs takbeloppen som en hinder mot kostnadseffektivitet i verksamheten och 

en tillväxthämmande faktor av verksamheten. Ifall BTH förbrukar sina resurser effektivt och 

lyckas spara mer än tio procent av myndighetskapitalet tvingas de betala tillbaka det.  Om de 

lyckas rekrytera fler helårsstudenter än det som står i regleringsbrevet tvingas de spara på 

resurser till exempel personal, utrustning för att kunna hålla sig inom budgetramen. 

 

Resultatstyrningen 

I allmänhet uppfattas resultatstyrningen positivt, men kritik framförs av BTH att de anslag 

myndigheterna får är ibland inte anknutna med målen i regleringsbrevet.  

Detta är inte i harmoni med resultatstyrningen, där det krävs att de finansiella förutsättningar 

ligger i balans med de mål- och resultatkrav som ställs på myndigheterna.93 

Medan i Boverket uppfattas resultatstyrningen som en styrform, där man kan koppla 

verksamhetens resurser med de slutgiltiga prestationerna. Samtliga respondenter tyder på att 

regleringsbrevet används i styrningen av myndigheten. Regleringsbrevet nyttjas främst vid 

planeringen, uppföljningen och utvärderingen av prestationerna i verksamheten.  

 

92Ibid.  
93 Ibid. 
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5.2 Analys - Målstyrning 

Utifrån empiri materialet och vår teoretiska referensram har vi märkt att både Boverket och 

BTH har inriktningsmål, som anger den generella inriktningen på verksamheten och effektmål 

som är konkreta, mätbara. Där det anges vilka de effekter som är önskvärda i samhället. Samt 

att ur effektmålen härled produktionsmålen, som anger hur många prestationer skall presteras 

inom en viss tidsperiod.94 Vid identifieringen av inriktningsmålen har båda myndigheterna en 

form av dialog mellan myndigheten och departementet. Där man bland annat kommer överens 

om vilka mål myndigheten skall arbeta efter. Samt öka förståelsen av målen och de 

prestationskrav som ställs. Därefter uppställs ett så kallad kontrakt mellan myndigheten och 

regeringen, det vill säga regleringsbrevet. I regleringsbrevet finns det angivet även de 

effektmål och produktionsmål som skall uppnås. Bägge myndigheter verkar ha problem med 

den interna processen av målstyrningen. Med utgångspunkt i empirin från både Boverket och 

BTH, får man intrycket att verksamheterna är omfattande och komplexa. Därmed har 

ledningen tydligen svårigheter med att bryta ned målen i regleringsbrevet till konkreta och 

mätbara delmål i verksamheterna.95 Det verkar också finnas kommunikations problem i både 

BTH och Boverket mellan enheterna själva och ledningen. En bra kommunikations miljö är 

en viktig förutsättning för en lyckad måluppfyllelse. I Boverkets fall verkar det problemet 

bero på att politiker styr verksamheten. I och med det kommer de överens om målen i 

verksamheten till en viss grad, till exempel miljöpolitik. Detta medför risk att i många fall 

målen kan vara för abstrakta för att brytas ned av ledningen till konkreta och mätbara 

delmål.96  Andra problem som verkar finnas i Boverket är att det förekommer konkurrens 

mellan enheterna om de särskilt finansierade uppdragen, och att vissa uppdrag utförs även om 

de inte har någon relevans med Boverkets verksamhet. Detta kan orsaka att delmålen i 

verksamheten motverkar varandra på ett effektivt sätt.97  Samma problem förekommer i BTH 

där anställda är inte medvetna om verksamheten inriktningsmål. Vilket tyder på att 

kommunikationen internt i organisationen mellan enheterna och ledningen inte fungerar 

tillfredställande. I BTH verkar det också finnas målkonflikter mellan sektionerna och 

enheterna, där deras respektive måluppfyllelse motverkar varandra. 

 

94 Pihlgren och Svensson, 1989, Målstyrning: 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet, Liber. 
95 Ibid. 
96 Rombach, 1991, Det går inte att styra med mål!, Lund, Studentlitteratur. 
97 Johansson, 1995, Att styra med och mot mål och resultat, Örebro, Novemus – Högskolan i Örebro. 
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5.3 Analys - Prestationsmätning 

Vid både Boverket och BTH används någon slags prestationsmätning, för att följa upp 

verksamheten. De prestationsmått som myndigheterna använder mest är av icke – finansiell 

slag och till en viss grad finansiella mått. I både Boverket och på BTH används nyckeltal, 

mätetal och kritiska prestationsindikatorer i prestationsmätning. För styrning av ekonomin i 

båda myndigheterna nyttjades främst nyckeltal. Medan för mätning av prestationerna och 

effekterna används mätetal samt indikatorer.98 Enligt respondenterna använder ingen av 

myndigheterna prestationsmätningstekniker som balanserade styrkort.  

I BTH användes ett programvara Ladok, där högskolan följer upp sina prestationer. I Ladok 

registreras studenternas studieprestationer, etc. Dataunderlaget som högskolan får från Ladok 

används bland annat i årsredovisningen. Däremot säger Ladok ingenting om kvalitetsaspekten  

av de examinerade studenterna och undervisningen. Enligt respondenterna i BTH 

säkerhetsställs kvaliteten genom att högskolan har kompetent personal. Vad det gäller 

mätning av effekterna som prestationerna leder till, nyttjar sig BTH av olika indikatorer som 

utvärderingar av Högskoleverket och undersökningar av olika branschorganisationer, samt 

media. Enligt respondenterna i Boverket följer de upp sina prestationer det vill säga 

aktiviteterna en gång per månad i enheterna, och tre gånger per år följs samtliga aktiviteter 

upp i hela verksamheten. Dessa i sin tur används till återrapporteringen till regeringen. Även 

Boverket förlitar sig på personalens kompetens för att säkerhetsställa kvalitén på aktiviteterna. 

För övrigt använder sig Boverket av olika råd, där olika intressenter från samhället finns 

representerade, för att säkra sig att deras prestationer leder till positiva effekter i samhället. 

Ingen av myndigheterna definierar sina prestationsmål, med det vill vi säga att både BTH och 

Boverket får reda på sina prestationskrav i regleringsbrevet. Till exempel står det i Blekinge 

Tekniska Högskolans regleringsbrev klart och tydligt antal magister med ämnesdjup och 

sjuksköterskeexamen som högskolan skall prestera och i Boverkets regleringsbrev anges vilka 

uppdrag som skall utföras, samt vilka effekter förväntas av prestationerna. Det enda som 

myndigheterna kan påverka är självaste processen att ta fram prestationerna och kvalitén.  

Samtliga respondenter i både Boverket och BTH tyckte att vissa av deras slutgiltiga 

prestationer som myndigheterna presterar inte är länkande till verksamhetens mål. En 

förutsättning för att prestationsmättning skall fungera effektivt i en organisation är att 

prestationerna är länkade till organisationens mål. I bägge myndigheter förekommer det 

ibland att slutprestationerna saknar relevans till verksamhetens mål. Vilket i sin tur kan 

98 Ax, Johansson och Kullvén , 2002, Den nya Ekonomistyrningen, Malmö, Liber. 
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innebära risk att anställda i myndigheterna saknar framförallt motivation och kompetens att 

utföra sina arbetsuppgifter.99   

99 Ibid. 
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6 Slutsatser 

6.1 Vad har vi kommit fram till med vår studie? 

Utifrån vår studie kan vi lägga märke till att statliga myndigheter i Sverige fortfarande möter 

svårigheter med att få den finansiella styrningen och resultatstyrningen att samverka med 

varandra på ett effektivt sätt, vilket är en förutsättning för en effektiv ekonomistyrning i statlig 

sektor. Orsaken till varför vi tycker detta är att det framgår klart och tydligt från 

empirimaterialet och analysen att planeringen, uppföljningen och utvärderingen av målen är 

bristfällig i båda två myndigheter. Trots att bägge myndigheter har sin verksamhet på vitt 

skilda områden. Vi har också observerat att, för stor fokus läggs på ekonomin i både Boverket 

och BTH. Istället för att koncentrera sig mer på att prestationsmålen uppnås och att 

prestationerna har en bra kvalitet när de produceras.   

 

En annan sak som vi kan fastställa är att målstyrningen som styrform inte fungerar som det 

skall i myndigheterna som vi har undersökt. I båda två myndigheter fanns det 

kommunikations -, insyn -, och samarbetsproblem mellan myndigheterna och regeringen samt 

internt i myndigheterna. Anledningen till varför vi påstår det, är att utifrån empirin och 

analysen blir det uppenbar att den svenska regeringens departement verkar sakna insyn i 

myndigheternas verksamhet. Detta kommer upp till ljus främst när myndigheterna får mål i 

regleringsbrevet, som saknar relevans med deras verksamhet eller att målen är för abstrakta 

att förstås av myndigheterna. I och med det ges möjlighet till både regeringen och 

myndigheterna att skylla på varandra, ifall målen som de har lovat till svenska medborgare 

inte uppfylls. Det verkar som att myndigheternas ledning och direktörer inte har tillräckligt 

insyn över verksamheterna, och detta kommer upp till yta särskilt när enheterna samt 

anställda får mål som dem inte förstår eller kan relatera till verksamheten. Med detta kan vi 

konstatera att Rombachs farhågor, där han påstår att det inte går att styra mot mål i offentlig 

sektor är någorlunda korrekta.100 Vi kan också slå fast att vid målstyrningen av 

myndigheterna uppkommer negativa sidoeffekter i form av en enhets måluppfyllelse 

motverkar en annan enhets mål. Härmed kan vi märka att Svensson och Pihlgrens påstående 

att det kan uppkomma sidoeffekter vid målstyrningen stämmer väl.101 Under vår studie har vi 

alltså observerat att målstyrningen som styrkoncept är inte kanske det lämpligaste sättet att 

100 Rombach, 1991, Det går inte att styra med mål!, Lund, Studentlitteratur. 
101 Pihlgren och Svensson, 1989, Målstyrning: 90-talets ledningsform för offentlig verksamhet, Liber. 
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styra statliga myndigheter i Sverige, på grund av de ovanbeskrivna svårigheter som vi 

observerade i de två undersökta myndigheterna. 

 

Vad det gäller prestationsmätning i de undersökta myndigheterna ser vi i vår studie att både 

BTH och Boverket, försöker definiera sina prestationer med utgångspunkt i verksamheternas 

mål och följa upp dem, men ibland har problem för att vissa mål är för abstrakta. Både 

Boverket och BTH har möjlighet att följa upp sina prestationer på ett kvantitativt sätt.  

Blekinge Tekniska Högskola använder sig av sitt Ladok system medan Boverket använder sitt 

interna uppföljningssystem. Vad det gäller kvalitetssäkringen på prestationerna förlitar sig 

bägge myndigheter på sina anställdas kompetens. De undersökta myndigheterna har inte 

någon prestationsmättningsteknik för mätning av effekterna som prestationerna leder till. 

Dock använder de sig av olika indikatorer, för att försäkra sig något att de önskade effekterna 

uppstår med de prestationer de producerar. Varken BTH eller Boverket har något krav att 

redovisa i sina årsredovisningar om kvalitén på de prestationer som de producerar eller om de 

önskade effekterna uppstår i det svenska samhället. Vi kan också konstatera att det saknas 

orsak – verkanssamband mellan målen och måtten i de olika fokusområdena som 

myndigheterna bedriver sin verksamhet. 

 

Därmed kan vi påstå att prestationsmätning i statlig verksamhet är en problemfylld företeelse, 

på grund av att vissa mål som svenska myndigheter har är svårt att relatera till mått och ibland 

omöjligt. Framförallt är det svårt att mätta kvalitén på prestationerna och vilka effekter 

prestationerna leder till. Vi tror att det hade varit bättre ifall den svenska statsmakten ställde 

krav på alla sina myndigheter att de tog hänsyn till både effekt- och kvalitetsredovisningen i 

sina årsredovisningar. För att på det sättet tillförsäkra sig att när myndigheter utför 

prestationsmätning att de också tar hänsyn till alla aspekter som rör prestationsmätning. 

Annars finns det risk att kvalitén på prestationer som produceras i statlig sektor försämras på 

långsikt och att de önskade effekterna som skall uppstå i det svenska samhället uteblir, samt 

att statlig ekonomistyrning blir en mekanisk styrform.  

 

6.2 Reflektion 

I vår studie hade vi som mål att intervjua samtliga medarbetare i både Boverket och BTH, 

som har en betydande inverkan på verksamheterna. Tyvärr misslyckades vi att uppnå detta 

mål på grund att några av dessa betydelsefulla medarbetare inte ville bli intervjuade på grund 
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av diverse skäl. Därmed kunde vi inte dessvärre ta del av deras åsikter. Vi misstänker att 

orsaken till varför dem inte ville bli intervjuade, berodde kanske på att våra intervjufrågor var 

för detaljerade eller svåra. Dock har vi ändå lyckats angripa vårt problemområde effektivt, på 

grund av att samtliga personer som vi intervjuade var nyckelpersoner i deras respektive 

verksamhet.  

 

6.3 Förslag till fortsatt studie  

Med hjälp av vår studie har vi kommit fram, att i den nuvarande ekonomiska styrningen av 

Boverket och BTH finns det svårigheter med att definiera och följa upp prestationer.  

Det hade varit intressant att någon gång i framtiden studera hur den ekonomiska styrningen 

hade fungerat, ifall det hade tillämpats balanserade styrkort i myndigheterna. Framförallt det 

hade varit givande att undersöka huruvida orsak- verkanssambanden mellan målen och 

måtten, hade fungerat bättre i BTH och Boverket, än vad det görs i dagsläget. 
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Bilaga 1 – Intervjumall för BTH/Boverket 

 
1. Hur fungerar ekonomistyrning i eran verksamhet? 

2. Tycker ni att de nuvarande riktlinjerna om ekonomistyrning från statens sida fungerar 

bra i praktiken? 

3. Vilka styrformer tillämpas i Boverket/BTH? 

4. Styr ni med hjälp av mål- och resultatstyrning? I så fall hur omsätt det i praktiken? 

5. Det sägs att om mål- och resultatstyrning skall fungera i en myndighet krävs det att 

klara mål skall formuleras, att anställda skall medverka i och ha inflyttande på 

målformuleringsarbetet, att resultaten skall återföras, mättas upp och följas upp i 

verksamheten. Samt att resultatstyrningen skall ha ledningens stöd. 

- Hur ser regeringens och riksdagens krav på resultatinformation ut? 

- Tycker ni att de uppsatta målen i regleringsbrevet är tydliga? 

- Hur operationaliserar ni dessa mål i verksamheten? 

- Tycker ni att alla i organisationen är medvetna om de uppsatta målen i 

regleringsbrevet och hur gör ni för att få dem? 

- Överensstämmer tillgänglig resultatinformation som ni har med dem externa 

krav på resultatinformationen? 

6 Hur definieras resultatbegreppet i Boverket/BTH? 

7 Hur definierar ni era prestationer? Hur mäts prestationerna och på vilket sätt vet ni att 

de är relevant till de uppsatta målen? 

8 Anser Ni att det är lätt att fastställa vad en prestation är och bedöma dess kvalite? 

9 Hur undersöker Ni upp de effekter som prestationerna lett till? 

10 Tycker ni att resultat måttet är lämpligt för att mätta upp och följa upp verksamheten? 

11 Tar ni själva fram resultatinformationen eller tar ni hjälp av andra? 

12 Om ni tar hjälp av andra för att få fram resultatinformation vad beror det på? 

13 Finns det interna krav på resultatinformation och var återfinns dessa krav? 
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