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 SAMMANDRAG

Bakgrund: Det förekommer ett allt starkare tryck på svenska kommuner att
effektivisera sin verksamhet. Flera kommuner simulerar en marknadsliknande situation
genom den så kallade beställar-utförar modellen. Ett problem är att rapportera och följa
upp verksamheternas helhet, då resultatet i budgetkopplade verksamheter inte definieras
av lönsamhet. Balanserat styrkort är en styrmodell som underlättar en verksamhets
uppföljning av kvantitativa och kvalitativa aspekter. Modellen kräver dock att den
förankras hos ledning och personal för att få avsedd effekt. En förutsättning för att den
ska kunna framgångsrikt implementeras är att personalen uppvisar en förändringsvilja
beträffande konceptet.

Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att kartlägga kommunalanställdas
förändringsbenägenhet beträffande implikationerna av balanserat styrkort. Utifrån detta
avser vi dra slutsatser om problemen och möjligheterna, med avseende på personalens
uppfattningar, med att implementera balanserat styrkort i kommunal verksamhet.

Genomförande: Studien har genomförts dels i form av en litteraturstudie och dels en
empirisk studie av två kommunala enheter. Litteraturen består av böcker och
forskningsartiklar som behandlar det balanserade styrkortet, budgetkopplad verksamhet
och förändringsteori. Den här litteraturen har använts för att öka vår egen kunskap och
för att bygga upp uppsatsens referensram. Den empiriska studien omfattar intervjuer
med fem respektive sex representanter ur den operativa personalen vid en beställarenhet
och en utförarenhet inom Linköpings kommun.

Resultat: Vi finner att anställda vid såväl beställarenheten som vid utförarenheten i
allmänhet uppvisar hög förändringsbenägenhet beträffande balanserat styrkort. De
ställer sig övervägande positiva till implikationerna av styrkortet och till konceptet i sin
helhet. Viss skepticism om respektive verksamhets förmåga att genomföra en
implementering förekommer dock och detta kan eventuellt skapa motstånd.

Sökord: Balanced Scorecard, Styrkort, Change, Förändringsteori, Förändringsmotstånd,
Förändringsvilja, Organisationsteori, Change management.
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 SUMMARY

Background:  Public organisations in Sweden meet increasing demands to become
more effective and more efficient. Several Swedish communes attempt to simulate a
market-based environment through the so-called buyer-seller model. The problem of
controlling the activities still pertains, however, since the public organisations’ results
are not defined by profit. The Balanced Scorecard is a management control model
which helps the process of evaluating both quantitative and qualitative aspects whithin
an organisation. However, to achieve these results the model must be strongly endorsed
in the mind-set by both executives and members of the operative staff. A prerequisite
for the successful implementation of the Balanced Scorecard, therefore, is that the staff
displays an inclination to change towards the concept.

Object: The object of this paper is to map members of non-profit organisations
inclination to change towards the Balanced Scorecard. This knowledge will in turn
allow us to draw conclusions about eventual problems and opportunities connected with
the implementaion of the Balanced Scorecard.

Process : Our study has been conducted through a reading of literature and through the
empirical investigation of two communal organisations within Linköping’s
municipality. The literature we covered regard the Balanced Scorecard, non-profit
activities, and change theory. This literature has been used to enhance our own
knowledge on this subject and as a means to build the papers theoretical framework.
The empirical study was conducted through interviews with five and six representatives
of a buying and a selling communal organisation, respectively.

Results: Vi find that staff members of non-profit organisations display a high
inclination to change towards the Balanced Scorecard. The staff members are optimistic
about the implications of the scorecard and to the scorecard in full. Some scepticism
was ventilated about confidence in the own organisation’s ability to successfully
implement the scorecard, however.

Keywords : Balanced Scorecard, Styrkort, Change, Förändringsteori,
Förändringsmotstånd, Förändringsvilja, Organisaitonsteori, Change management.
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1 INLEDNING

I kapitlet beskrivs bakgrunden till det problem som ligger till grund för
uppsatsen. Bakgrunden övergår till en problemdiskussion och
problemställning som slutligen mynnar ut i uppsatsens syfte. Avslutningsvis
redovisar vi syftesavgränsningar samt uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund

tt flertal byten av tillämpade organisations- och styrmodeller inom
kommuner och landsting har skett under det senaste decenniet. Runt
om i de kommunala  organisationerna har utvecklingsprojekt

bedrivits med inriktning mot att finna nya former för att styra
förvaltningsverksamheten. Förändringsarbetet har varit ett sätt att bemöta
och försöka hantera det omvandlingstryck som riktats mot kommuner och
landsting. Omvandlingstrycket har primärt haft sin grund i faktiska
förändringar av kommunernas och landstingens ekonomiska
förutsättningar. (Brorström 1995)

Schematiskt har utvecklingen av organisations- och styrmodeller inom
kommunal verksamhet haft följande utseende: Styrningen av  kommunal
verksamhet har från 50-talet fram till slutet av 80-talet präglats av regel-
och anslagsstyrning. Modellen innebär att medel anslås detaljerat genom
budgeten, och att användningen av  resurserna styrs av regelverk. I
början av 70-talet infördes programbudgetering vilket innebar att fokus
för första gången flyttades från resursförbrukning till resultatmätning.
Programbudgetering fick inget genomslag men ledde till en nödvändig
debatt om kommunal effektivitet som genom utredningsarbete
resulterade i införandet av målstyrning. Målstyrningen fick genomslag i
slutet av 80-talet då den kommunala verksamheten präglades av
decentralisering och bolagisering. (Broman et al 1989)

Under 90-talet fick den så kallade beställar-utförar modellen genomslag.
Grundidén var att en strikt uppdelning av rollerna (finansiär, beställare,
utförare) inom organisationen gjordes. Finansiären bestämmer
totalnivån på tillgängliga finansiella resurser, vilka fördelas till
beställarna. Beställarnas uppgift är att köpa tjänster av utförarna utifrån
allmänhetens behov. Vem som blir sk utförare styrs av en
upphandlingsprocess där den utförare som kan utföra prestationen till
rätt kvalitet och lägst kostnad väljs. På detta sätt har kommuner och
landsting konstruerat en marknadsliknande situation. (Brorström 1995)

E
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Oavsett organisations- eller styrmodell som använts inom den offentliga
verksamheten har alltid olika typer av mätning varit en viktig del i den
faktiska styrningen av organisationen. Aktiviteter planeras och beslutas i
verksamhetsplaner och budgetar; mål sätts och följs upp. Uppföljning sker
genom mätning av utfall som sedan jämförs med det önskade resultatet,
målet. För att kunna sätta upp mål och handlingsplaner krävs moment av
mätning för att verifiera var man står i förhållande till målet. (Svenska
Kommunförbundet 1998)

Av tradition är det som mäts såväl inom kommunen som privata
näringslivet framförallt ekonomiska/finansiella  indikatorer. Detta har dock
uppvisat ett antal brister. För det första är mätningen av historisk karaktär.
Detta innebär att den traditionella ekonomiska styrningen ej tar hänsyn till
sådant som skulle påverka organisationen i positiv riktning i framtiden,
vilket kan resultera i att lönsamhetskrav leder till kortsiktigt tänkande och
därmed till beslut som kan vara ofördelaktiga på längre sikt. För det andra
talar de finansiella nyckeltalen enbart om för oss vad resultatet av vår
verksamhet blev och inte varför det blivit som det blivit. En komplettering
av de finansiella nyckeltalen med alternativa mått skulle därför vara
önskvärt för att med bättre precision kunna styra sin verksamhet i realtid.
För att kunna utvärdera och styra en verksamhet kan organisationen ej
enbart förlita sig på en typ av mått, utan det krävs olika typer av mått för att
erhålla en rättvis helhetsbild av verksamheten. (Kaplan & Norton 1996a,
Olve et al 1997)

Behovet av alternativa mått är av särskilt intresse inom offentlig sektor.
Ekonomiska mått, exempelvis olika räntabilitetsmått, förlorar sin funktion i
icke-vinstdrivande verksamheter eftersom  avkastning inte är ett mål i sig. I
det privata näringslivet kan resultatet definieras med avseende på olika
räntabilitetsmått, men i den offentliga sektorn definieras resultatet utifrån
alternativa icke-ekonomiska aspekter. Kravet på alternativa mät- och
styrmetoder blir således ännu tydligare i icke-vinstdrivande organisationer.
Resonemanget ska inte misstolkas som att ekonomiska spörsmål är
ointressanta. Naturligtvis ska den offentliga verksamheten drivas på ett
ekonomiskt rationellt sätt och den kan inte spendera mer än vad som givits
i form av olika anslag. (Eriksson & Leander 1995)

Tankar kring de ekonomiska måttens otillräcklighet har funnits under 1900-
talets senare hälft. Nobelpristagaren Herbert Simon poängterade på 1950-
talet att finansiella mått borde kompletteras med andra icke-finansiella mått
i så kallade ”scorecards”. Robert Anthony redovisade liknande tankar på
1960-talet i sin Management Control-modell. (Holmström 1998b) Det stora
genombrottet för den här typen av styrsystem kom dock först 1992, när de
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amerikanska författarna Kaplan & Norton konkretiserade gamla
erfarenheter om alternativa styrmetoder i en modell som benämndes
Balanced Scorecard (Kaplan & Norton 1992), eller på svenska balanserat
styrkort.

Genom användandet av balanserat styrkort tas hänsyn till, mäts och
utvärderas även kvalitativa aspekter av organisationens verksamhet,
vilket ska ge en helhetsbild av verksamheten. Det ska leda till att andra
mått än endast de finansiella ska bli en självklar del i ekonomistyrningen
på alla nivåer i organisationen (Kaplan & Norton 1996a). Syftet med
balanserat styrkort är att koppla samman den kortsiktiga
verksamhetsstyrningen med organisationens långsiktiga strategi och
vision. Innebörden med konceptet är att styra med hjälp av nyckeltal som
härleds från verksamhetens övergripande vision. Visionen, vars uppgift
är att vägleda, styra och utmana en hel organisation mot en gemensam
bild av verksamheten i framtiden, är därmed en viktig del då den i stor
utsträckning påverkar utformningen av styrkortet. Härledningen i olika
steg från vision till nyckeltal resulterar i att nyckeltalen som mäts och
uppmärksammas reflekterar det som är viktigast för organisationen.
Förutsättningarna är att målsättningar kan definieras och att faktorer som
är viktiga för målsättningarna kan mätas. Kaplan & Norton (1996a)
menar att styrkortets roll är att lyfta fram vad som är mest väsentligt att
fokusera. Detta beskrivs som ett kretslopp där visionen görs tydlig och
förankrad och kommuniceras via mål och belöningar, vilka används för
att inrikta arbetet, fördela resurser och sätta upp delmål. Uppföljningen
ger lärande som i sin tur leder till omprövning av visionen. I samtliga
steg är styrkortet kommunikationsmedlet. Styrkortet är ett viktigt medel
för att kommunicera ut verksamhetens inriktning och för att vara ett stöd
för personalen i att fokusera de områden som är viktiga för
måluppfyllelse. Dessa positiva styrimplikationer som det balanserade
styrkortet kan ge har medfört att den offentliga sektorn intresserat sig för
modellen och projekt har initierats i både kommunal och statlig
verksamhet (Svenska Kommunförbundet 1998).

1.2 Problemdiskussion

Att införa ett balanserat styrkort består huvudsakligen av två moment:
framtagande och implementering (Holmström 1998b). Framtagandet går
ut på att bygga själva styrkortet. Formuleringarna av vision, strategier
och nyckeltal görs under framtagandet. Implementeringen går däremot ut
på att göra styrkortet operativt så att det blir ”levande” och en del i den
dagliga styrningen. Detta senare moment är avsevärt svårare och därför
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också betydligt mer intressant.

Lindvall (1997) förklarar att implementeringen av ett balanserat styrkort
sträcker sig vida utöver en formulering av nya nyckeltal som endast rör
verksamhetens ekonomiavdelning. Han menar att i själva verket innebär
införandet av ett styrkort en förändring som påverkar hela
organisationen. Att utveckla ett balanserat styrkort innebär att förändra
verksamhetens styrning, inte bara i form av konkreta förändringar i
styrsystemet, såsom nya nyckeltal, andra perspektiv etc, utan även i
organisationsmedlemmarnas tankesätt. Lindvall utvecklar inte närmare
vad han avser med förändrat tankesätt, men Olve et al (1997) beskriver
vad vi uppfattar vara kärnan i detta förändrade tankesätt: genom
nedbrytning från vision och strategier till mått och mål skapas
delaktighet, medvetenhet, decentraliserad beslutsprocess och ansvar för
att uppfylla de formulerade målen. Det balanserade styrkortet handlar
således om att få individer att, utifrån en analys av måluppfyllnad, dra
slutsatser om vad som går bra, mindre bra och vad som kan förbättras.

Det balanserade styrkortet ska leda till att andra mått än enbart de
finansiella ska bli en självklar del i ekonomistyrningen på alla nivåer i
organisationen. De anställda ska förstå hur deras handlingar kommer att
påverka organisationens resultat på lång sikt och ledningen skall få
förståelse för vad som krävs för att skapa långsiktig lönsamhet. För att nå
denna framgång i användandet av det balanserade styrkortet, så att det blir
”levande”, krävs att de inblandade förstår, efterfrågar och accepterar
konceptet. Implementeringen av det balanserade styrkortet skiljer sig
sålunda från andra förändringar som inte påverkar
organisationsmedlemmarnas tankesätt och därför inte förutsätter denna
förståelse och acceptans. Att exempelvis byta lokaler innebär inget
förändrat tankesätt och kräver inte heller förståelse och acceptans för att
kunna genomföras, utan det är bara att flytta. En framgångsrik
implementering av det balanserade styrkortet kan däremot inte genomföras
mot de inblandades vilja.

Teoribildningen kring det balanserade styrkortet förklarar därför att
implementeringen av styrkortet förutsätter att konceptet förankras hos
personalen (exempelvis Kaplan & Norton 1992, Olve et al 1997, Lindvall
1997, Holmström 1998ab). Förankring innebär ett framgångsrikt bildande
av konsensus inför en förändring och är på grund av förändringens karaktär
ett mycket centralt begrepp vid införandet av ett styrkort. För att införa ett
styrkort måste personalen sluta upp kring och välkomna förändringen.
Personalen måste aktiveras till att deltaga i förändringsprocessen och
motiveras till att vilja deltaga.
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Ovanstående tillstånd av förankring uppnås inte om organisationens
medlemmar inte intresserar sig. Implementeringen kan heller inte påtvingas
personalen av vare sig externa konsulter eller en entusiastisk ledning om
den skall vara framgångsrik. Istället måste viljan till förändring komma
inifrån. Detta kräver att personalen uppvisar en vilja av förändring.
Nyckeln till förankring, vilket i sin tur är nyckeln till implementering, är
således att personalen antingen besitter eller kan påverkas till att besitta en
förändringsbenägenhet gentemot konceptet.

Avgörande för att kunna implementera ett balanserat styrkort är därför
att personalen uppvisar förändringsvilja gentemot konceptet. Är inte
konceptet förankrat och accepterat blir det problematiskt att uppnå en
förändringsbenägenhet hos organisations-medlemmarna. Lindvall (1997)
menar att det inom en organisation alltid finns en viss typ av
förändringsmotstånd, som kan vara medvetet/omedvetet eller
aktivt/passivt. För att kunna hantera detta förändringsmotstånd är det
viktigt att förstå medarbetarnas uppfattningar om frågan av att införa
balanserat styrkort (Lindvall 1997). Samtidigt finns det inom en
organisation alltid en viss vilja till förändring. Även detta välkomnande
av förändring är beroende av medarbetarnas uppfattningar om
företeelsen ifråga (Angelöw 1991). Organisationsmedlemmarnas
uppfattningar om det balanserade styrkortet ger sålunda indikation om
huruvida det kan implementeras framgångsrikt eller inte.

 1.2.1 Problemställningen

Genom att undersöka personalens uppfattningar beträffande konceptet i
sin helhet skulle vi endast kunna konstatera huruvida förändringsvilja
beträffande helheten finns eller inte. Vi skulle däremot inte kunna peka
på vilka aspekter av konceptet som erbjuder problem respektive
möjligheter. Vi avser därför istället undersöka personalens uppfattningar
gentemot implikationerna av styrkortet. Med implikationer menar vi
följderna av, och innebörden i balanserat styrkort, dvs vad konceptet mer
konkret innebär. På så vis kan vi belysa i vilka avseenden personalens
uppfattningar bidrar med förändringsvilja och i vilka avseenden
uppfattningarna bereder motstånd mot förändringen. Vi tar vår
utgångspunkt i följande fråga:

• Vilka uppfattningar hos personalen om implikationerna av balanserat
styrkort begränsar respektive möjliggör implementeringen av styrkortet
i den kommunala verksamheten?
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1.3 Syfte

Syftet är att identifiera problem och möjligheter vid en implementering
av balanserat styrkort med avseende på kommunalanställdas
uppfattningar om implikationerna av styrkortet.

1.4 Avgränsningar

• Med problem menar vi en uppfattning som enligt förändringsteorin
begränsar personalens förändringsbenägenhet medan vi med möjlighet
avser en uppfattning som främjar förändringsbenägenheten.

• Vi likställer begreppen förändringsvilja och förändringsbenägenhet.
Någon eventuell definitionsskillnad mellan begreppen bortser vi alltså
från. Vi använder begreppen utan att avse någon som helst skillnad i
värdering eller innebörd.

• Studien omfattar endast enheter inom Linköpings kommun.

1.5 Disposition

Inledning
Kapitel 1: I det inledande kapitlet för vi en bakgrundsdiskussion för att
lyfta fram problemområdet. Vi diskuterar också detta problemområde och
avslutningsvis konkretiserar det genom problemställningen och syftet.

Metod
Kapitel 2: Det andra kapitlet är tvådelat. Vi går dels igenom vårt
vetenskapliga förhållningssätt och vår syn på forskning och dels redogör vi
för vårt tillvägagångssätt under undersökningen. Vi beskriver där vår
övergripande arbetsprocess och hur vi inhämtat och analyserat empirin.
Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion om vår valda metod.

Referensram
Kapitel 3: Kapitlet är det första av tre kapitel som utgör uppsatsens
referensram. Vi presenterar här den grundläggande modellen för balanserat
styrkort och går igenom dess beståndsdelar. De här första avsnitten kan
läsas mycket översiktligt av den läsare som är bekant med modellen. Vi vill
dock poängtera att de sista avsnitten i kapitlet, där vi resonerar kring
styrimplikationer och styrkomplikationer till följd av balanserat styrkort,
kan vara av vikt för den fortsatta förståelsen av uppsatsen.
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Kapitel 4: I den här andra delen av referensramen presenterar vi den
budgetkopplade verksamhetens särdrag. Vi går då igenom de särskilda
förutsättningar som gäller för den här typen av verksamhet och
styrimplikationerna som följer. Det här kapitlet ligger till grund för
analysen men har även ett värde i att det ger läsaren insikt i våra undersökta
enheters speciella förutsättningar.

Kapitel 5: Kapitlet är den tredje och sista delen av uppsatsens referensram.
Vi presenterar här teorier som förklarar vilka uppfattningar om ett fenomen
som främjar respektive begränsar förändringsviljan. Kapitlet är centralt för
den senare analysen.

Empiri
Kapitel 6: Vi presenterar i det här kapitlet omsorgsenheten med särskilt
avseende på dess förutsättningar i egenskap av utförare. Därefter redovisar
vi det empiriska underlag som intervjuerna resulterade i. Det empiriska
underlaget omfattar personalens uppfattningar om dagens interna styrning,
deras uppfattningar om innebörden av balanserat styrkort samt deras
uppfattningar om konceptets helhet.

Kapitel 7: Det här kapitlet är identiskt med det föregående kapitlet.
Underlaget baseras däremot på nämndenheten i egenskap av beställare.

Analys
Kapitel 8: Vi analyserar i det här kapitlet det empiriska underlaget från de
föregående två kapitlen. För att underlätta för läsaren är det här kapitlet
strukturerat enligt samma rubriksättning som empirikapitlen.

Slutsatser
Kapitel 9: Vi presenterar här resultatet av vår undersökning och kopplar
tillbaka till syftet. Vi diskuterar också detta resultat och andra upptäckter
under vår undersökning. I den mån läsaren intresserar sig för våra egna
reflektioner vill vi påtala att dessa ingår i diskussionen.
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2 METOD
 

 I kapitlet diskuterar vi vad vi menar med vetenskap och vetenskaplighet. Vi
uppfattar en diskussion kring hur vi ser på vetenskap och vetenskaplighet
som viktig för att läsaren ska kunna ta ställning till de resultat vi
presenterar i rapporten. Detsamma gäller redovisningen av vårt
tillvägagångssätt som ingår i kapitlet.
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
 

 ur man ser på saker och ting och uppfattar verkligheten, skiljer sig
från person till person. Exempelvis kan en viss text eller en viss
händelse ha olika betydelse eller uppfattas olika av olika

människor beroende på skillnader i personlighet, uppfostran, utbildning och
erfarenheter. Synen på omgivningen, dvs synsättet, påverkar i sin tur hur
personer handlar i olika situationer, ser på kunskap, ser på problem och
sedan löser dem. När en person gör en studie ligger sålunda synsättet till
grund för hur personen utformar studien. Vid en studie är det viktigt att
vara medveten om dels att ens erfarenheter påverkar och dels hur de
påverkar, eftersom det bl.a. avgör val av perspektiv, problemformulering,
fokus i datainsamling och inte minst tolkningen av bearbetat material, dvs
analys och slutsats.
 

 2.1.1 Vår vetenskapssyn
 

 I litteratur som behandlar vetenskapsfilosofi brukar framförallt två olika
syner på verkligheten framställas; positivism och hermeneutik.
Positivismens huvudteser är för det första ett avståndstagande från allt som
inte är verkligt och iakttagbart. Endast det som går att iakttaga är och bör
vara objektiv för vetenskapen. För det  andra bör allt vetenskapligt arbete
bedrivas efter en och samma metod, den enhetliga vetenskapliga metoden.
En tredje tes är att vetenskapens mål är att söka kausalitetssamband. Den
sista tesen är att positivisterna gör åtskillnad mellan fakta och värderingar.
Ett centralt begrepp hos positivister är förklaring, att förklara verkligheten
så som den är. Det hermeneutiska forskningsidealet präglas av att kunskap
om ett objekt är bunden i tid och rum vilket ger begränsade möjligheter till
generalisering. Idealet skiljer också mellan fysiska och sociala fenomen.
Alla fenomenen tolkas och tyds av människan; det vill säga fenomenen får
betydelser. För hermeneutikern är verkligheten och fenomenen i sig
abstrakta, så länge man inte sätter fenomenen i ett sammanhang och

 H
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utvidgar förståelsen av den till en helhet. Kunskap är således att
åskådliggöra fenomen och de måste förstås utifrån den helhet i vilken de
ingår. (Lundahl & Skärvad 1992)
 

 Samhällsvetenskapen befinner sig enligt vår uppfattning någonstans mellan
den traditionella uppdelningen mellan ett positivistiskt och ett
hermeneutiskt perspektiv. Detta beror på uppfattningen att företagsekonomi
som samhällsvetenskap har delar av både kausala  samband men också av
förståelse. Hur kan vetenskapen innehålla både och? Det är vår uppfattning
att exempelvis ekonomi har olika inslag som i vissa avseenden kan
betraktas utifrån ett rent kausalt samband, där orsak och verkan i en
experimentell miljö ger samma resultat gång på gång. Ett exempel på detta
skulle kunna vara den inneboende logik som finns i matematik. Om vissa
villkor är uppfyllda vet man med säkerhet vad resultatet kommer att bli.
Områden där detta tillämpas är bl.a. inom redovisning och finansiering. Ett
exempel skulle vara resultatbegreppet inom redovisning och finansiering.
Känner vi med säkerhet till intäkterna och kostnaderna för en period vet vi
också resultatet. Andra orsak-verkan samband är svårare att påvisa.
Exempelvis inom finansieringsområdet där modeller för att förutspå en
akties kursvärde används. Det verkar dock som om det ännu  inte finns
någon sådan värderingsmodell som kan ge perfekta resultat, utan det blir
fråga om sannolikheter och konfidensintervall. Inom området kan det inte
undvikas att en liten del förståelse måste in i modellen för att den ska bli
möjlig att använda.
 

 Vad är det då som måste förklaras? Vi är av uppfattningen att det inte finns
perfekt rationella individer som agerar i samhällsekonomin. Människors
preferenser är inte perfekt rangordnade och inte heller förmår människor att
välja bland sina preferenser i ett rationellt avseende. Människor är inte
rationella i sina handlingsmönster utan är endast begränsat rationella.
Sålunda kan vi säga att förklaringar enbart håller under perfekt logiska
förhållanden inom ekonomin. Orsaken till att inte mer kan omfattas av ett
förklaringsperspektiv är att människor i mycket stor utsträckning är en
ingrediens i ekonomiska sammanhang.
 

 Oavsett om en orsak-verkan modell används är det vår uppfattning att en
viss förståelseuppfattning om hur världen är beskaffad är möjlig att ha.
Speciellt om den anses ligga mellan den traditionella gränsdragningen av
positivism och hermeneutik. Ramirez (1993) belyser ett asymmetriskt
förhållningssätt mellan positivism och hermeneutik. Medan en
hermeneutiker kan respektera positivismens existens måste en positivist
förneka hermeneutiken, annars undergräver han sin egen existens. Denna
åsikt delar vi och den kan utläsas av vår acceptans av orsak-verkan
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modeller. Eftersom vi främst ser på världen och kunskapsbildningen ur ett
hermeneutiskt perspektiv kan vi inte tänka oss en kausal model utan ett
visst inslag av förståelse. Vi utgår följaktligen från hermeneutiken men
accepterar även positivistens sätt att se på världen.
 

 När en positivist gör en studie utgår han från sanningar, som han ser som
givna, och arbetar vidare utifrån dessa. Hermeneutikern å sin sida
ifrågasätter hellre vedertagna sanningar och vill på så vis nå fram till ny
kunskap (Molander 1993 och Föllesdal 1993). Vi menar att båda
tankegångarna behövs. Om forskare utgår från en vedertagen sanning har
forskarna en ökad möjlighet att komma längre i ett ämne än om man
ständigt ifrågasätter grundinställningar eller baskunskaper inom ett område.
Att däremot, som hermeneutikern, se ett ämne ur en ny synvinkel eller ur
ett nytt perspektiv vidgar och breddar kunskapen om ämnet. Av naturen är
vi inte så undrande, att vi när vi stöter på ett ämne, genast börjar fundera i
nya banor kring kärnfrågor. Förändringar eller nytänkande blir aktuellt
först när vi når en viss form av erfarenhet eller kunskap i ämnet. Således
har båda synsätten viktiga poänger att tillföra.
 

 2.1.2 Subjektivitet och objektivitet
 

 Utgångspunkten för det positivistiska vetenskapsidealet är att det ”där ute”
finns en enda och objektiv verklighet som vi kan observera, veta något om
och framför allt mäta (Merriam 1994). Förutsättningen för denna
vetenskapssyn var att man lyckades etablera ett tydligt jag/det-förhållande
till studieobjektet. Forskaren skulle själv stå utanför den företeelse som
studerades och vara en ren observatör (Holme & Solvang 1991).
Hermeneutikern menar däremot att  tolkningar av verkligheten är
nödvändiga inom forskning. Tidigare erfarenheter, begrepp och symboler
utgör en viktig del av människans verklighet. Varje människa förstår och
tolkar utifrån sin egen verklighetsuppfattning. För en hermeneutiker är
inget objektivt. Hermeneutikern eftersträvar att använda sina värderingar,
känslor och tidigare erfarenheter i en undersökning. (Föllesdal 1993)
 

 Vi anser att det är omöjligt att vara objektiva i en undersökning, eftersom
vi är människor och handlar subjektivt. Personlighet och tidigare
erfarenheter präglar val av ämne, angreppssätt, etc. Vi hävdar att man
använder sig av sina erfarenheter i en undersökning; det går inte att
undvika att göra det. Däremot tycker vi inte att en forskare medvetet bör
använda sig av värderingar och känslor i sin forskning. Att däremot vara
medveten om att undersökningen har prägel av den människa som gjort den
anser vi vara viktigt. Vi har alltid medvetet eller undermedvetet ett visst
synsätt som används vid betraktandet av problemet. Poängen är att
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forskaren och läsaren måste vara medveten om att egna erfarenheter och
egna uppfattningar påverkar rapporten. Naturligtvis bör, eller ska, forskaren
försöka förhålla sig till materialet på ett objektivt sätt. Författarna Holme &
Solvang (1991) påpekar att vetenskapen inte är värderingsfri, tvärtom
ställer varje vetenskapligt arbete oss inför en rad valsituationer. Det är
därför viktigt att den grundläggande synen redogörs. Om inte menar
Arbnor & Bjerke (1994) att forskningsmetodik reduceras till en rent
operationell process utan någon djupare bakomliggande tanke.
 

2.2 Tillvägagångssätt

Nedan följer de resonemang som ligger bakom vårt metodval samt tekniker
för inhämtningen av empirisk data. Tillvägagångssättet nedan präglas av
vårt ovan redovisade vetenskapliga synsätt. Syftet med uppsatsen är att
identifiera problem och möjligheter vid en implementering med avseende
på  kommunalanställdas uppfattningar om innebörden av balanserat
styrkort. Hur har vi då gjort för att nå dit?

 2.2.1 Litteraturstudier & referensramens uppbyggnad

För att skapa en förståelse för vårt problemområde och för att bygga upp
uppsatsens referensram har vi läst stora mängder litteratur. Litteraturen har
dels erhållits från tidigare kurser och dels erhållits från Linköpings
universitetsbibliotek. Litteraturen har naturligtvis till största del behandlat
ämnena balanserat styrkort, förändringsteori och förhållanden i offentliga
verksamheter. Vi har i den avslutande magisterkursen studerat balanserat
styrkort, vilket varit mycket positivt eftersom vi därmed redan i
uppsatsarbetets inledning haft en stor förståelse angående konceptet
balanserat styrkort. Teorier angående individers förändringsbenägenhet är
ett område där vi fått lägga ner större energi för att få fram vad vi uppfattar
som relevant för uppsatsens problemställning. Referensramen har också
uteslutande byggts upp kring balanserat styrkort, styrning av kommunal
verksamhet och individers förändringsbenägenhet.

Referensramen är viktig eftersom den är vårt verktyg att analysera empirin
med. Den har även  betydelse för vår empirinsamling, och då främst för
utformningen av intervjufrågor. Samtidigt fyller den en funktion för de
läsare som inte är bevandrade i exempelvis vad balanserat styrkort är, eller
den särskilda styrproblematik som uppstår i kommunala verksamheter.
Referensramen fungerar i analysen som ett sätt för oss att legitimera
resultaten och vi försöker hitta kausala samband mellan individers
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uppfattningar om implikationerna av ett fenomen och
förändringsbenägenheten gentemot fenomenet ifråga.

 2.2.2 Val av studieansats
 

 Studien kommer att utgå från en fallstudieliknande ansats. Fallstudier
innebär enligt Merriam (1994) att forskaren väljer en metod som går ut på
att skaffa sig djupgående insikter om en viss situation och hur de
inblandade personerna tolkar denna. Fokus ligger på process snarare än på
resultat, på kontext snarare än på specifika variabler och på att upptäcka
snarare än att bevisa. Fallstudien är en metod som används för att studera
en företeelse systematiskt. Metoden är lämplig då forskaren skall studera en
aktuell eller nutida händelse. Vid en kvalitativ fallstudie inriktar sig
forskaren på att få insikt, upptäcka och tolka, snarare än på att pröva en
hypotes. Vi har valt denna typ av studie eftersom vi studerar ett
problemområde som vi vill få en djup förståelse för. Enligt Merriam pågår
en fallstudie ofta under en längre tidsperiod men att vår undersökning gör
det förhindras av den begränsade tid vi har till förfogande. Därför kallar vi
vår metod för en fallstudieliknande ansats.
 

 Merriam (1994) menar att fördelen med en fallstudie är att den baseras på
verkligheten. Resultatet av studien blir därför en innehållsrik redogörelse
av företeelsen. Läsarens kunskaper vidgas av den insikt forskaren
förmedlar. Nackdelarna är att forskaren kan göra för stora förenklingar och
överdriva faktorer. Detta gör att läsaren kan dra felaktiga slutsatser. Det
finns risk för att läsaren tror att forskaren beskriver helheten. Fallstudien
utgör i själva verket endast en del. Då forskaren är ensam om att samla in
och analysera information finns det risk för allt för stor påverkan från
forskaren. Vi anser dock att kombinationen av den konkreta informationen
från fallstudier och vår tolkning med stöd av vår kunskap och erfarenheter
passar vårt mer förståelseinriktade vetenskapliga förhållningssätt väl.
 

 2.2.3 Intervjumetod
 

 Lundahl & Skärvad (1992) skriver om standardiserade respektive
ostandardiserade intervjuer, samt om strukturerade och ostrukturerade
intervjuer. Författarna menar att standardiserade intervjuer är mest lämpade
om syftet är att samla in hårda data som kan kvantifieras. Ostandardiserade
intervjuer är däremot mer lämpliga för insamling av mjuka data om mer
kvalitativa förhållanden. Skillnaden mellan standardiserade och
ostandardiserade intervjuer är graden av standardisering av
frågeformuleringen och ordningsföljden mellan frågorna. Vid hög grad av
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standardisering sker frågeformulering och ordningsföljden mellan frågorna
på samma sätt vid utfrågning av olika personer i samma undersökning. Det
finns många intervjuer som inte kan kategoriseras som antingen
standardiserad eller ostandardiserad; författarna kallar dessa mellanting för
semistandardiserade intervjuer. Syftet med våra intervjuer är att fånga
individers uppfattningar om balanserat styrkort och resultatet från
intervjuerna är inte något som vi vare sig önskar, anser lämpligt eller har
för avsikt att kvantifiera. Vi har inte använt en standardiserad intervjuform,
men vi har inte heller nyttjat en ostandardiserad intervjuform, utan snarare
en semistandardiserad intervjuform. Där har vi på förhand haft vissa
fastställda frågor som ges till alla respondenter, och vi har i stora drag haft
en uppgjord ordningsföljd av frågorna. Dock har ordningsföljden varit av
underordnad betydelse. Under intervjuerna har vi kontinuerligt försökt följa
upp svaren med hjälp av olika följdfrågor. Detta har vi gjort därför att vi
ville erhålla en så tydlig och nyanserad bild som möjligt av individernas
uppfattningar om innebörden och effekterna av balanserat styrkort.
 

 Lundahl & Skärvad menar vidare att standardiserade intervjuer alltid är
strukturerade medan ostandardiserade intervjuer kan var både strukturerade
och ostrukturerade. Den strukturerade intervjun är informationsorienterad
medan den ostrukturerade intervjun inte bara är informationsorienterad
utan även personorienterad. Våra intervjuer kan betecknas som
strukturerade tillföljd av att vi haft ett klart fastställt mål med intervjuerna
och tillföljd av att frågorna och uppföljningsfrågorna har utformats för att
stödja en systematisk genomgång av de områden som vi varit intresserade
av. Samtidigt har intervjuerna varit präglade av att locka fram
respondentens värderingar, åsikter, attityder och föreställningar vilket i sin
tur antyder en ostrukturerad intervjuform. Vi väljer därför att kalla detta för
semistrukturerade intervjuer.
 

 2.2.4 Urvalsmetod
 

 Vi har som urvalsmetod använt oss av dels ett bedömningsurval och dels
ett hänvisningsurval. Lekvall & Wahlbin (1993) förklarar att
bedömningsurval innebär att en bedömning görs av vilka personer som kan
tänkas vara särskilt intressant att intervjua. Om en respondent väcker tankar
kring ett specifikt problem kan det vara intressant att gräva djupare i det.
Respondenten kan då förhoppningsvis hänvisa till en annan person som kan
ge insiktsfulla förklaringar av problemet, vilket innebär ett
hänvisningsurval.
 

 Första steget har varit att bedöma vilka enheter inom  Linköpings kommun
som vi ska undersöka. Det finns en stor mängd anställda inom kommunen
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som arbetar inom vitt skilda områden och för att göra studien hanterbar
valde vi att använda oss av två olika enheter som underlag för studien, sk
fallorganisationer. En viktig faktor i valet av enhet var att de inte fick vara
likartade eller verka i liknande miljöer. Motivet var att kommunens olika
enheter kan sägas bestå av två kategorier enheter: beställar- och
utförarenheter, vilka har vitt skilda verksamhetsområden och vi var nyfikna
på om eventuella skillnader skulle uppvisas. Vidare skulle naturligtvis inte
enheterna ha implementerat balanserat styrkort, detta löstes utan
svårigheter eftersom balanserat styrkort ej används av den kommunala
organisationen. Det andra steget i urvalet var att bestämma vilka personer
som skulle intervjuas ute på de valda enheterna. Kravet från vår sida var att
det skulle vara operativ personal. Hänvisningsinslaget i studien blev en
effekt av att cheferna på respektive enhet hänvisade till vilka av
personalstyrkan som vi skulle få tillgång att intervjua.
 

 2.2.5 Etiska ställningstaganden
 

 Etiska frågeställningar är viktiga i alla typer av vetenskapliga studier.
Holme & Solvang (1991) menar att var och en som utför en
samhällsvetenskaplig undersökning måste vara klar över det ansvar man
påtar sig för de människor som på olika sätt blir indragna i undersökningen.
Det som ställs i fokus är den enskilde individens skydd och integritet. Med
personligt skydd avses dels individens rätt till och förmåga att själv
bestämma vilken information som kan förmedlas till, från eller om
personer, dels andras skyldighet att respektera denna rättighet. Integritet
gäller dels den rätt och förmåga en individ har att självständigt fatta beslut
och handla utifrån sin egen övertygelse, dels andras skyldighet att
respektera detta. Hur har då dessa oprecisa men ändå tänkvärda
resonemang avspeglats i genomförandet av studien?
 

 Ett mycket viktigt kriterium är de enskilda respondenternas anonymitet.
Naturligtvis har vi som undersökare en viss uppfattning om respektive
respondents utsagor men det är inte möjligt att utifrån empirikapitlet utläsa
vem som sagt vad. Vi har varit mycket lyhörda för respondenternas
önskningar vad det gäller att vissa uttalanden inte får återges i rapporten.
Vidare har vi i största möjliga mån undvikit att avslöja enheternas verkliga
benämning eller faktiska ansvarsområde. Läsaren kommer att notera att en
av enheterna har omskrivningen omsorgsenhet. Namnet antyder
verksamhetsområde men enheten är en av många i Linköpings kommun
och vi menar att det inte kan utläsas vilken enhet som är berörd.
Nämndenheten som utgör den andra enheten i undersökningen har vi
försökt undvika att beskriva det verkliga verksamhetsområdet eftersom  det
annars skulle vara mycket enkelt att identifiera enheten, och därmed finns
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en risk att identifiera vissa respondenter. De uppgifter som delgivits oss
och som inte återges i rapporten kommer inte att delges någon annan.
 

 2.2.6 Praktiskt genomförande

Urvalsprocessen resulterade i att vi erhöll en beställarenhet och en
utförarenhet1. I rapporten har utförarenheten givits benämningen
omsorgsenhet och beställarenheten har fått benämningen nämndenhet. Det
ska poängteras att dessa enheter samverkat med Linköpings Universitet i
ett tidigare projekt rörande balanserat styrkort. Projektet gick i korthet gick
ut på att studenter från ekonomprogrammet på Linköpings Universitet tog
fram förslag på balanserade styrkort till olika kommunala enheter.
Anledningen till att dessa två enheter valdes var dels en bedömning
(bedömningsurval se kapitel 2.2.4) från vår sida då vi ansåg att enheterna
representerade kommunens organisation och dels en effekt av att dessa
enheter var intresserade av vår undersökning. Enhetscheferna bestämde
efter våra önskemål vilka som skulle komma att utgöra våra intervjuobjekt,
dvs det som vi i kapitel 2.2.4 betecknar som hänvisningsurval. De
önskemål vi hade var att intervjua fem till sex individer av den operativa
personalen. Vissa av respondenterna hade tillföljd av ett tidigare projekt
angående balanserat styrkort varit i  ytlig kontakt med balanserat styrkort.
På omsorgsenheten genomfördes totalt sex intervjuer, varav en med
enhetschefen. Att en intervju genomfördes med ansvarige var inte något
som vi inledningsvis planerat men vi insåg att det skulle vara betydelsefullt
för att kunna ge en bra och intressant bild av enhetens situation. Hos
nämndenheten genomförde vi fem intervjuer med operativ personal. Någon
intervju med enhetschefen genomfördes inte eftersom vi ansåg att den
information som var av intresse hade erhållits i tidigare intervjuskeden med
operativ personal.

Vid respektive intervjutillfälle användes en intervjuguide som utformats i
enlighet med vad vi uppfattade som ett lämpligt angreppsätt för att fånga
operativ personals uppfattningar beträffande implikationerna av balanserat
styrkortet (se Bilaga 1). Intervjuguiden är en produkt av det som återges
under kapitel tre och fyra. Vi har under tidigare avsnitt diskuterat
intervjuernas utformning och intervjuguiden ska läsas med det förbehållet
att de följdfrågor som utnyttjas vid intervjutillfällena ej återges i Bilaga 1.
Innan empirinsamlingen lät vi våra handledare av uppsatsen studera
frågeguiden  för kommentarer och för att få viktig respons.
Intervjutillfällenas längd varierade mellan ca 30 minuter och upp till en
timme, de flesta intervjuer varade i ca 45 minuter. Tiden räckte gott och väl
                                       
1 Beställar- respektive utförarenhet beskrivs under avsnittet Bakgrund i kapitel 1.1.
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för att ställa frågorna, att få så uttömmande svar som möjligt samt att följa
upp med eventuella följdfrågor. De totalt elva intervjuerna utfördes inom
ett intervall av två veckor, varav sex stycken genomfördes under en och
samma arbetsdag. Övriga intervjuer genomfördes en per arbetsdag.

För att slippa bli störda och för att respondenterna skulle kunna uttrycka sig
fritt utan att kollegor hör vad som sägs utfördes intervjuerna enskilt med
respektive respondent utan insyn från andra medarbetare. Under
intervjuerna har en av oss varit intervjuledare och ställt frågor med
utgångspunkt från intervjuguiden. Den andra har då i stället helt kunnat
koncentrera sig på att lyssna till och reflektera kring de svar vi fått och
ställa följdfrågor. Inför intervjuerna hade vi kontakt med enhetscheferna
som hade till uppgift att informera personalen om våra avsikter med
intervjuerna. Vid ett tillfälle var vi även själva ute på arbetsplatsen och
informerade personalen, dock skickades inget exemplar av intervjuguiden
till respektive respondent innan intervjutillfället. Varje intervju har inletts
med att beskriva vad vi undersöker och syftet med undersökningen. Vidare
har respondenten delgivits svarens användningsområde samt hur det
kommer att framställas i rapporten. Vi har då poängterat deras
anonymitetsskydd. Vid samtliga tillfällen har intervjuerna med
respondenternas tillåtelse bandats. Det har vi gjort för att vi ska få
möjlighet att koncentrera oss på samtalet och inte på att anteckna.
Intervjuerna har därefter renskrivits och det har vi i princip gjort direkt
efter intervjuerna. Materialet har avslutningsvis analyserats i enlighet med
beskrivningen i kapitel 2.2.9.

 2.2.7 Undersökningens validitet och reliabilitet

Validitet handlar ur ett kvalitativt perspektiv om i vilken mån resultaten
från undersökningen stämmer överens med ”verkligheten”. Vad är då
verklighet? Har man som vi en mer hermeneutisk ansats så existerar inte
verkligheten oberoende av forskarens tolkningar. Validitet blir i detta
sammanhang beroende av forskarens tolkningar av intervjupersonernas
upplevelser. Med bakgrund av detta lyfter Merriam (1994) fram ett antal
tillvägagångssätt för att upprätthålla validiteten i en kvalitativ studie:

⇒ Triangulering , det innebär att man är flera forskare, använder flera
informationskällor och flera metoder för att bekräfta resultaten. I studien
är vi personer som kommer att tolka informationen från respondenterna,
vi använder flera intervjupersoner och även kompletterande
sekundärmaterial.

⇒ Deltagarkontroll, innebär att respondenterna får se och ta ställning till de
beskrivningar och tolkningar som gjorts. Detta är inget som vi tillämpat
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eftersom vi är av uppfattningen att deras uppriktiga uppfattningar
framstår som bäst vid spontanitet och vid efterhandskonstruktioner kan
snarare validiteten försämras.

⇒ Granskning och kritik , i vårt fall sker det genom att våra tolkningar
granskas kritiskt under seminarier och opposition.

⇒ Deltagande tillvägagångssätt, innebär att respondenten involveras i flera
skeden i studien. Detta tillämpar vi inte eftersom det till följd av tidsbrist
inte funnits praktiska möjligheter till det. Merriam menar att observation
under längre tid kan fungera som en metod för att säkerställa validiteten
men p.g.a. vår begränsade tid är inte detta heller aktuellt i denna studie.

⇒ Klargörande av skevheter som forskaren har med sig. Genom att
redogöra för vårt vetenskapliga synsätt, vår metod och teoretiska
resonemang anser vi att klargör dessa för läsaren.

Begreppet reliabilitet berör i vilken utsträckning undersökningen kan
upprepas och ge samma resultat. Eftersom det vid kvalitativ, tolkande
forskning finns många olika tolkningar av företeelser finns det inte heller
några fasta referenspunkter vi kan utgå från för att försäkra att upprepade
undersökningar ger samma resultat, vilket inte heller är målet. Även om vi
inte kan garantera att undersökningen ger precis samma resultat så menar vi
att en annan motsvarande undersökning skulle ge ett liknande resultat som
denna studie. Motivet är att i den mån personalens uppfattningar är
kompatibla med de som vi undersökt så borde resultaten vara i princip det
samma. Det kommer troligtvis att skilja en del studierna mellan till följd av
att det i grunden är frågan om tolkningar av respondenternas utsagor.

 2.2.8 Analys av empirin

Analysens syfte är att ge mening åt den insamlade informationen. Merriam
(1994) delar in analysen vid kvalitativa undersökningar i två delar. Den
första fasen sker i samspel med insamlingen av empirisk information.
Genom att parallellt med insamlingen bearbeta informationen kan den
fortsatta undersökningen baseras på den kunskap som erhållits och därmed
resultera i en mer intressant och utvecklande studie. Ett sätt att underlätta
denna arbetsgång är att använda sig av analytiska frågor. Inledningsvis är
frågorna ofta mer generella medan forskaren sätter sig in i problematiken.
Ganska snart bör det dock vara möjligt att ställa mer relevanta och
insiktsfulla frågor. Att låta studien styras av föregående intervjuer är ett
liknande sätt att fördjupa studien och ge den en mer analytisk form. Vi har i
mån av tid använt oss av detta angreppssätt. Det har vid vissa intervjuer
kommit upp vissa aspekter som uppfattats som intressanta och vi har då
tagit det till oss och utnyttjat informationen vid senare intervjutillfällen.
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Tyvärr har vi till följd av korta tidsintervall mellan intervjuerna inte kunnat
göra det i den utsträckning som kanske varit önskvärt. Vi menar dock att
det frågeformulär som huvudsakligen användes inte var i behov av att
justeras nämnvärt.

När informationskällorna börjar ta slut eller forskaren får en känsla av att
ytterligare information inte ger något större tillskott till studien bör arbetet
övergå till intensivanalys. Om det första tillfället kan ses som ett samspel
mellan forskare och intervjupersoner så menar Merriam att det i nästa fas
handlar om en dialog mellan forskare och intervjupersoner. Informationen
studeras, reduceras och tolkas med målet att komma fram till trovärdiga
slutsatser. I uppsatsarbetet har vi redovisat det empiriska underlaget utifrån
vad vi anser vara en representativ bild av svaren på våra frågeställningar.
Vi har i så stor utsträckning som möjligt använt oss av citat från
personalen. Detta har vi gjort av främst två anledningar. För det första vill
ge en så nyanserad bild som möjligt och för det andra vill vi ge läsaren en
möjlighet att göra egna tolkningar. Därefter har vi med utgångspunkt från
referensramen studerat och analyserat det empiriska material som finns
återgivet i rapporten för att som Merriam uttrycker det ge mening åt
studien.
 

 Vi tror på kausala samband mellan förändringsbenägenhet och
uppfattningar gentemot implikationerna av förändringen, dvs är
personalens uppfattningar negativa beträffande en förändring är också
personalens förändringsbenägenhet svag med avseende på förändringen.
Det innebär att med liknande svar i en annan miljö skulle vi dra samma
slutsatser.  Därmed är  det inte sagt att resultatet kommer att bli det samma
om någon annan skulle genomföra undersökningen, eftersom det i grunden
är tolkningar som ligger till grund för slutsatserna. Att vi nu tror på kausala
samband mellan förändringsbenägenhet och uppfattningar gentemot
innebörden av förändringen gör att vi i frågeguiden endast berör
implikationerna av balanserat styrkort men i analys avsnittet analyseras
bl.a. svaren med hjälp av förändringsteoretiska resonemang, detta för att i
enlighet med uppsatsens syfte kunna på peka på problem och möjligheter
vid en implementering av balanserat styrkort.
 

 2.2.9 Kritik mot tillvägagångssättet

Ett problem med vår fallstudieliknande ansats är slutsatsernas
allmängiltighet. Enligt Merriam (1994) råder det bland forskare delade
meningar om en fallstudies generaliserbarhet. Eftersom vi bara studerar två
enheter inom Linköpings kommun vet vi inte hur väl vår studie speglar
problematiken i andra enheter eller hur problematiken avspeglas i andra
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kommuner. Fördelen är att fokus på ett fåtal enheter ger en djupare
förståelse för problematiken. Det är möjligt att fler enheter, och kanske fler
kommuner, hade givit fler infallsvinklar men detta till priset av missat djup
i undersökningen och därmed en ytligare studie med färre undersökta
variabler. Vi tror ändå att de slutsatser som vi genererar är giltiga även
utanför de studerade fallverksamheterna. Detta under förutsättning att andra
kommunala verksamheter befinner sig i en liknande situation.

Merriam diskuterar problemen med fallstudien som metod. Det finns en
risk att läsaren förleds att tro att fallstudien redogör för helheten av den
studerade företeelsen medan det i själva verket bara visar vissa aspekter.
Genom att påpeka detta kan läsaren förhoppningsvis ha detta i åtanke.
Fallstudier begränsas också av oss själva och vår förmåga att fånga relevant
information och ge den en innebörd genom tolkning. Noggranna
förberedelser och bearbetningar tillsammans med sunt förnuft är vårt sätt
att mildra detta problem.

Vi har använt oss av intervjuer för att samla in empirisk information och
det finns vissa risker förknippade med detta förfarande som måste beaktas
och klargöras. Vid alla undersökningar där man ställer frågor finns risken
för snedvridning genom att vi som intervjuare medvetet eller omedvetet
ställer ledande frågor, eller frågor som på ett eller annat sätt påverkar
respondenten att avge icke tillförlitliga svar. Den information som vi
erhåller är dessutom beroende av vår förmåga att genomföra intervjuerna
på ett bra sätt, t ex att ställa bra och genomtänkta frågor, och att tolka
svaren. Vi har under studiens gång varit medvetna om dessa problem och
försökt beakta dem genom att undvika att ställa ledande eller på andra sätt,
för respondenten, påverkande frågor. Vidare har frågeguiden som återges i
Bilaga 1 utformats för att fånga personalens uppfattningar om innebörden
av balanserat styrkort. Naturligtvis är dess utformning oerhört väsentlig för
att vi ska kunna uttala oss om de kommunalanställdas uppfattningar. Den
kritiska frågan vad det gäller frågeguiden blir därmed om det där ställs
relevanta frågor. Vi som sammanställt frågeguiden anser att frågorna på ett
bra sätt visar de anställdas uppfattningar, denna inställning hade även de
som granskade frågeguiden innan intervjuerna. Dock behöver det inte vara
en garanti för frågeguidens relevans.

Urvalsmetoden kan även den medföra vissa problem. Vid bedömningsurval
finns en risk att undersökaren väljer att intervjua personer med åsikter som
stämmer in med undersökarens egna förväntningar på resultatet. Vi ser
dock inte det som problematiskt för denna studie eftersom vi dels är
intresserade av att fånga många olika aspekter av problemet och dels inte
har några konkreta förväntningar på resultatet. När vi använder
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hänvisningsurvalet är det tänkbart att den person som hänvisar väljer
personer med åsikter som överensstämmer med de egna. Detta kan medföra
att vi fått en snäv bild av anställdas uppfattningar vilket skulle få till följd
att det empiriska materialet inte är fullt rättvisande. Vidare har de som
intervjuats kommit i kontakt med balanserat styrkort under ett projekt i
samarbete med Linköpings universitets ekonomi studerande. Beroende på
hur samarbetet uppfattats kan detta ha påverkat deras uppfattningar om
balanserat styrkort.

 2.2.10 Studiens bidrag
 

Mycket har skrivits om balanserat styrkort och dess lämplighet inom olika
sammanhang. Den dominerande majoriteten av teoribildningen behandlar
styrkortet som styrinstrument, framtagande av nyckeltal, resonemang kring
nyckeltals lämplighet, osv. Mycket lite finns däremot skrivet om själva
implementeringen av styrkortet; dvs hur det balanserade styrkortet görs
”levande” och till en självklar del i den dagliga styrningen. Ser vi dessutom
till implementering av balanserat styrkort inom just budgetkopplad
verksamhet är vi i princip i outforskad terräng. Samtidigt finns det ett stort
intresse och ett ännu större behov av ett dylikt styrinstrument inom den
kommunala verksamheten.

Vi anser att vi i vår undersökning på sätt och vis börjar från början av det
teoretiska behov som finns på området2. Detta gör vi genom att identifiera
uppfattningarna hos den operativa personalen som främjar respektive
begränsar förändringsbenägenheten inför den förändring som
implementeringen av balanserat styrkort ändå innebär. Då personalens
positiva förändringsvilja är en absolut nödvändig förutsättning för att i
överhuvudtaget kunna implementera styrkortet menar vi att det är av
yttersta vikt att kartlägga den för att därefter se hur den måste påverkas. På
det viset ser vi att vår undersökning är ett steg mot att komplettera den
begränsade teoribildning som idag återfinns inom området.

                                       
2 Området vi avser är implementering av balanserat styrkort i kommunal verksamhet.
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3 DEN BALANSERADE STYRNINGEN

I kapitlet utreder vi inledningsvis begreppet styrning för att ge läsaren en
uppfattning om begreppets innebörd. Därefter beskriver vi konceptet
balanserat styrkort, dvs den grundläggande modellen, styrkortets delar
samt styrkortets innebörd. De avslutande avsnitten som beskriver
styrkortets implikationer och är essentiella för förståelsen av våra
intervjufrågor och den senare analysen.

3.1 Styrning - allmänt

”Management Control is the process of guiding organisations into viable
patterns of activity in a changing environment” (Berry, Broadbent & Otley
1995 ur Lindkvist 1998).

et inledande citatet är en definition av begreppet Management
Control, eller på svenska Ekonomistyrning. Lindkvist (1998)
menar att ekonomisk styrning, eller allmänt styrning, i korthet

handlar om att styra en organisations medlemmar i riktning att nå uppsatta
mål. Styrning handlar om att styra organisatoriska processer, men bör
också uppfattas som en process i sig. Styrning handlar vidare om
vägledning - vilket sker enligt olika principer, policies, konkreta
styrinstrument etc. En ytterligare kärnpunkt i styrtänkandet är begreppet
”viable” vilket implicerar att verksamheten ska vara fungerande och
konkurrenskraftig. Här indikeras det starka fokuset på effektivitet som
styrforskare i allmänhet har. Eftersom effektivitetsbegreppet i sig är ett
relativt uttryck är begreppet nära kopplat till begreppet mål. Ekonomisk
styrning betecknas av Holmström (1998c) som det samma som
målstyrning. ”Changing environment” innebär att styrningen är kopplad
till en organisations starka omvärldsberoende. Styrningen har som viktig
funktion att styra individer mot anpassning till omvärldens ständiga
föränderlighet, vilket kan göras med hjälp av tvingande styrmekanismer,
t.ex. deadlines eller resultatkrav, men även av mer stimulerande åtgärder.
Kunskaper om individens identitet, tänkesätt, motivationsstruktur är här
viktiga aspekter.

D
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3.2 Balanserat styrkort

 3.2.1 Den grundläggande modellen

I Harvard Business Reviews första nummer 1992 lanserade professorerna
Kaplan och Norton de första tankarna kring konceptet balanserat styrkort.
Grundmodellen är tämligen generell och är därför användbar i de flesta
verksamheter, såväl organisationer inom privat som offentlig sektor. Att
styra en verksamhet genom att använda sig av ett balanserat styrkort har
jämförts med att flyga ett flygplan (Kaplan & Norton 1992). På
instrumentpanelen finns lampor och indikatorer för en mängd olika
funktioner, såsom hastighet, höjd och bränsletillgång. Det är inte möjligt
att uttala sig om vilken av dessa funktioner som är den viktigaste eller att
göra en inbördes rangordning dem emellan. Istället är det den samlade
informationen om hastighet, höjd och bränsletillgång som gör att piloten
säkert kan föra planet till dess destination. Resonemanget är direkt
tillämpbart på en organisation då inget enskilt mått är tillräckligt för att
indikera exempelvis organisationens konkurrensposition. Genom ett
balanserat styrkort fokuseras ett begränsat antal kritiska mätetal inom
olika perspektiv, varmed företaget tvingas att styra och följa upp den
dagliga verksamheten som påverkar morgondagens utveckling. Det
finansiella perspektivet är bakåtblickande till sin karaktär och visar
resultatet av den verksamhet som bedrevs igår. Kund- och
processperspektiven, å andra sidan, ger aktuella mått på den verksamhet
som bedrivs idag medan slutligen förnyelse- och utvecklingsperspektivet
mäter hur väl företaget förbereder sig inför morgondagen. Ett balanserat
styrkort är med andra ord uppbyggt kring tre tidsdimensioner; igår, idag
och imorgon. Resonemanget förtydligas med bilden nedan.

Figur 3.1: Balanced Scorecard. Källa: Kaplan & Norton (1992) ur Olve et al (1997)
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Begreppet balans är mycket centralt i modellen, inget fokusområde är
viktigare än något annat. Det handlar om flera olika balanser, exempelvis
balansen mellan kort och lång sikt, mellan olika delar av styrkortet samt
balans mellan kvantitativa och kvalitativa mått (Olve et al 1997). Genom
att se organisationen ur fyra perspektiv kopplar ett balanserat styrkort den
kortsiktiga verksamhetsstyrningen till den långsiktiga visionen och
strategin. Bakom alla fyra perspektiven ligger en uttalad vision och för vart
och ett av perspektiven formuleras strategiska mål, mått, konkreta
målsättningar och handlingsplaner.

 3.2.2 Det Balanserade styrkortets uppbyggnad

Kaplan & Norton (1996b) menar att styrkortets roll är att lyfta fram vad
som är mest väsentligt att fokusera. Detta beskrivs som ett kretslopp, där
visionen görs tydlig och förankrad och kommuniceras via mål och
belöningar. Dessa används för att inrikta arbetet, fördela resurser och sätta
upp delmål. Uppföljningen ger lärandet som i sin tur leder till omprövning
av visionen. I samtliga steg är styrkortet kommunikationsmedlet.

En generell modell för att konkretisera verksamhetens långsiktiga
inriktning och vision i den dagliga verksamheten visas och förklaras nedan.
Modellen är hämtad ur Olve et al (1997) men är i princip densamma som
presenteras av Kaplan & Norton.

Figur 3.2: Övergripande  bild av processen.   Källa: Olve et al (1997) Balanced
Scorecard I Svensk Praktik.
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⇒ Vision
Den övre delen av modellen innehåller organisationens övergripande
vision. Med vision avses en verksamhets önskvärda framtida läge. En
verksamhets vision har till uppgift att vägleda, styra och stimulera en
organisation mot en gemensam bild av verksamheten i framtiden. Om det
inte finns en vision som är allmänt känd eller allmänt accepterad i
organisationen är det mycket viktigt att en gemensam vision som samtliga
kan acceptera formuleras. En vision som ej accepteras eller är felaktig kan
bli förödande eftersom denna ska fungera som verksamhetens ledstjärna
och ligga till grund för vad som ska fokuseras i organisationen, dvs. ligga
till grund för den balanserade styrningen.

⇒ Perspektiv
Den övergripande visionen bryts ned och beskrivs utifrån ett antal
perspektiv. Vanligtvis används Kaplan & Nortons fyra perspektiv men
många företag väljer att även använda ett humanperspektiv. Huruvida
behovet av andra perspektiv behövs råder det delade meningar om. Det
viktiga är att valet av perspektiv baseras på en verksamhetslogik där det
finns ett tydligt samband mellan perspektiven och där tidsaspekterna
igår, idag och imorgon beaktas.

⇒ Strategiska mål
I denna fas konkretiseras visionen för respektive perspektiv i form av
strategiska mål, vilka  ska vara vägledande i arbetet mot visionen. Detta är
ett viktigt steg eftersom det handlar om att finna strategiska mål som
balanserar i paritet med visionen. Om inte balansen mellan de strategiska
målen beaktas finns det risk att de motverkar eller får olika tyngd i
verksamhetsstyrningen.

⇒ Kritiska framgångsfaktorer
Här beskrivs de viktigaste framgångsfaktorerna för att verksamheten ska
kunna nå de strategiska målen och därigenom förverkliga visionen. I
detta steg är det viktigt att en kontroll utförs över hur väl styrkortet
hänger samman både med avseende på kopplingen mellan
framgångsfaktorer, strategi och perspektiv (vertikalt samband) och med
avseende på sambandet mellan de olika perspektiven (horisontellt
samband). Det skall således finnas ett naturligt samband som är grunden
för den balanserade styrningen. Det är även betydelsefullt att undersöka
att framgångsfaktorerna inte motverkar varandra.

⇒ Nyckeltal
I denna del av kortet beskrivs de nyckeltal som behövs för att kunna bevaka
och följa upp att verksamheten tar till vara de kritiska framgångsfaktorerna.
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Även här är det viktigt att respektive mått är i balans med övriga mått samt
med de olika perspektiven. Måtten får ej leda till suboptimering utan måste
överensstämma med den övergripande visionen och strategin.

⇒ Handlingsplaner
För att göra styrkortet komplett krävs slutligen också en handlingsplan som
beskriver de konkreta handlingar och åtgärder som kommer att krävas
framöver i det fortsatta arbetet.

Poängen med den balanserade styrningen är att det finns en koppling
mellan vision/strategi och de nyckeltal som används i den kortsiktiga
styrningen. Vid ett införande av ett styrkort handlar det om att systematiskt
arbeta från vision till nyckeltal. Att endast använda gamla nyckeltal och
placera dessa i olika perspektiv är inte ett balanserat styrkort, eftersom
kopplingen mellan långsiktighet och kortsiktighet då går förlorad.

Det finns dock inget enhetligt sätt på vilket styrkort skall se ut.
Verksamhetens karaktär, produktstrategier, marknadssituationer,
konkurrenssituation, o.s.v. avgör vilka perspektiv som bör speglas av det
balanserade styrkortet. Exempelvis ifrågasätter Olve et al (1997) behovet
av att överhuvudtaget använda ett särskilt finansiellt fokus i verksamhet
som inte är vinstdrivande. Andra företag inom näringslivet har
implementerat egna varianter av balanserat styrkort. De mest kända är
Skandias styrkort vid namn Navigator, eller ABBs Evita. Kärt barn har
många namn, vilket stämmer väl in på balanserat styrkort, men trots olika
namn är det i princip samma grundläggande modell. Olve et al (1997)
menar att det är positivt att använda egenhändigt fabricerade benämningar
på styrkortet och dess innehåll eftersom det visar att styrkortet är präglat av
den specifika verksamheten.

De perspektiv som grundmodellen presenterar är inte fasta utan modellen
tillåter eget framtagande av lämpliga perspektiv för den specifika
verksamheten. Modellens främsta bidrag är den systematik som skapas för
måttframtagandet. Följs den här systematiken kommer verksamheten alltid
att erhålla mått som är framåtriktade, bakåtriktade, inåtriktade och
utåtriktade. Verksamheten ökar därmed chansen att täcka in de aspekter av
resultatet som är nödvändiga för hög grad av måluppfyllelse på såväl kort
som lång sikt (RRV 1996).
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 3.2.3 Styrimplikationer till följd av balanserat styrkort

De perspektiv som ingår i det balanserade styrkortets modell har en
betydligt bredare inriktning än det ekonomiska fokus som ligger bakom
den traditionella resultatinformationen för intern styrning. Det balanserade
styrkortet är mer inriktat på att stimulera till framtagandet av mått som på
ett systematiskt sätt speglar olika aspekter som är betydelsefulla för
organisationens måluppfyllelse. Konceptets implikationer som följer av ett
införande kan beskrivas enligt följande 3:

⇒ Genom en framgångsrik implementering av ett balanserat styrkort
kommer organisationen att bilda konsensus kring vad som är viktigt för
verksamhetens fortlevnad. Detta gör organisationen genom att enas om vad
som är mest betydelsefullt i strategiska mål och kritiska framgångsfaktorer.
Dessa följs sedan upp och övervakas med hjälp av olika nyckeltal. På detta
sätt mäts det som är centralt för verksamheten och utvärderas utifrån
uppsatta mål. Personalen görs även delaktig i framtagningsprocessen vilket
innebär att man begränsar risken att utestänga viktiga synpunkter.

⇒ Genom att använda styrkortet erhålls snabb feedback på hur
arbetsinsatser påverkar de viktiga nyckeltalen, dvs resultatet. Ledningen
och personalen skapar sig en förståelse för vad som är viktigt och hur det
som är viktigt påverkas av olika insatser. Den här tydliga kopplingen
mellan arbetsinsats och resultatpåverkan innebär att styrkortet skapar
förståelse och engagemang för vad som är viktigt.

⇒ Genom styrkortet uppmärksammas tidigare ouppmärksammade faktorer
och fokus flyttas från enbart finansiella nyckeltal till att omfatta även
kvalitativa aspekter. Uppmärksamheten på även kvalitativa aspekter
innebär att resultatpåverkan kan bli positiv av åtgärder som belastar
lönsamheten negativt. Med ett ensidigt finansiellt fokus, utan en balanserad
syn på verksamheten, riskerar sådana åtgärder att inte genomföras med
hänvisning till den negativa lönsamhetspåverkan. Därmed begränsar det
balanserade styrkortet tendenser till kortsiktighet och suboptimering.

⇒ Styrkortet sätter verksamhetens vision och strategi i centrum eftersom
dessa översätts till prestationsmått. Med utgångspunkt i visionen och
strategin ger styrkortet en helhetsbild av verksamheten genom att samtliga
viktiga aspekter uppmärksammas. Styrkortet reflekterar verksamhetens
                                       
3 Beskrivningen av konceptets implikationer görs genom en egen bearbetning av dessa
författares bidrag till teoribildningen: Holmström 1998ab, Olve et al 1997, Kaplan &
Norton 1996a, Lindvall 1997.
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situation på ett överskådligt sätt och bidrar på så vis till att påvisa olika
faktorers interrelation.

 3.2.4 Styrkomplikationer till följd av balanserat styrkort

Efter införandet av ett balanserat styrkort har det i verksamheter visat sig
att det finns en risk att de finansiella måtten fortfarande fokuseras (Sundin
1998). Detta kan bero på att controllern är ansvarig för styrkortet och
naturligt fokuserar de finansiella måtten framför andra eller att om de
finansiella måtten följs upp oftare än de alternativa måtten så hamnar fokus
på de finansiella. Det kan även bero på att organisationen värderar de
finansiella måttens fördelar, t ex aggregerbarhet och jämförbarhet högt och
fortsätter att sätta dem främst. Enligt Lingle & Schiemann (1996) kan det
vara svårt att införa balanserat styrkort just på grund av de
institutionaliserade traditionella måtten.

Att se de alternativa måtten som en lösning på de brister som de finansiella
måtten har är inte heller alltid riktigt att göra. Det ställer höga krav på
måttens utformning för att de ska uppväga de finansiella måttens
begränsningar. Det finns tendenser bland organisationer att bara för att
alternativa mått används i styrningen kan man uppnå fördelarna som
teorierna hänför till balanserat styrkort (Sundin 1998). Enligt Kaplan &
Norton (1996a) har många av de vanligaste alternativa måtten samma
begränsningar som de finansiella, t ex att de mäter i efterhand och att
måtten är av generell karaktär och inte tydligt kan kopplas till särskilda
strategiobjekt. Ofta är inte måtten utformade med utgångspunkt i
avdelningens unika strategier, vilket gör att orsak-verkan samband blir
svåra att urskilja.

Ewing (1995) framhåller en potentiell motsättning mellan de olika
perspektiven inom ett balanserat styrkort. Han menar att de olika
perspektiven utgår från olika tidshorisonter och poängterar att exempelvis
det kortsiktiga finansiella perspektivet kan komma i konflikt med det mer
långsiktiga innovation- och lärande perspektivet. Prioriteringar blir svåra
att göra om en sådan situation uppstår. Det bör nämnas att det finns risk att
styrkortet stannar vid att bli en skrivbordsprodukt sedan det utformats. För
att undvika detta är det viktigt att kortet används i det löpande arbetet på
samtliga nivåer i organisationen samt att de kortsiktiga nyckelmåtten
kontinuerligt uppdateras.
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4 DEN BUDGETKOPPLADE
VERKSAMHETENS SÄRDRAG

Kapitlet omfattar en beskrivning över de särskilda förutsättningar som
budgetkopplade verksamheter upplever och de olika styrimplikationer som
uppstår i icke-vinstdrivande organisationer.

4.1 Ekonomistyrning i budgetkopplad verksamhet4

egreppen marknadskoppling och budgetkoppling betecknar två
olika institutionella arrangemang för att styra och samordna
samhälleliga produktions- och konsumtionsprocesser. Det finns

betydande skillnader mellan ekonomistyrning av budgetkopplade
verksamheter och marknadskopplade verksamheter. För den
marknadskopplade verksamheten finns det alltid en ekonomisk logik som
är vägledande för verksamhetsstyrningen, vilket saknas hos den
budgetkopplade verksamheten.

Den budgetkopplade verksamheten karaktäriseras av att dess finansiering
huvudsakligen sker via budgetanslag och att det finns ett politiskt förmedlat
och indirekt ekonomiskt förhållande mellan producenten och konsumenten
(brukaren). Den budgetkopplade verksamhetens produktion är inte en följd
av en direkt efterfrågan på en marknad, dvs produktionen är inte en följd av
konsumenters (brukares) betalningsvillighet. Konsumenten betalar inte
direkt, möjligen indirekt i form av skatt, för den aktuella produktionen och
därför är inte produktionen prisstyrd i marknadsmässig mening. Den
budgetkopplade verksamhetens resursflöde är linjärt och enkelriktat. Detta
gör att produktionen kommer att fortgå så länge verksamheten tillförs nya
finansiella resurser.

 4.1.1 Styrimplikationer i budgetkopplad verksamhet

Eriksson & Leander (1995) har genom att fokusera fyra aspekter (mål,
bedömarroll, kvalitetsvärdering och belöningsmängd) påvisat den
budgetkopplade verksamhetens särdrag, och vilka styrimplikationer detta i
stort ger.

                                       
4 Hela avsnittet 4.1 bygger på Eriksson & Leander (1995)

B
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• Målen
För den budgetkopplade verksamheten är inte de ekonomiska målen
primära. Verksamheten ska ändå bedrivas på ett i någon mening rationellt
och ekonomiskt sätt, men dess goda rationalitet eller dess goda ekonomi
motiverar inte verksamhetens existens. Verksamhetens framgång eller
misslyckande kriterium är inte kopplat till verksamhetens räntabilitet. Den
marknadskopplade verksamheten bedriver en viss verksamhet som ett
medel för att nå ekonomiska mål. Uppfyllelsen av de ekonomiska målen
legitimerar den marknadskopplade verksamheten. Den budgetkopplade
verksamheten utnyttjar vissa ekonomiska resurser som ett medel för att
uppfylla verksamhetsdefinierade mål - uppfyllelsen legitimerar att
ekonomiska resurser tas i anspråk.

När det gäller budgetkopplad verksamhet är räntabilitetsmätning och
räntabilitetsorienterade styrmått mindre poängfulla, om överhuvudtaget
möjliga. Det är inte på något sätt självklart att en budgetkopplad
verksamhet ska ha någon typ av avkastning eller ekonomiskt överskott. En
effektivitetsmässig analys av en budgetkopplad verksamhet, liksom en
jämförelse mellan verksamheter, kan inte byggas med utgångspunkt från en
räntabilitetsjämförelse. Utgångspunkten måste istället tas i de
verksamhetsdefinierade målen. Verksamhetens direkta utförande och
konkreta resultat måste göras till föremål för bedömning. Det linjära
resultatflödet och frånvaron av primära ekonomiska mål gör att det inte
heller finns någon självklar koppling mellan verksamhetsresultat å ena
sidan och brukarbehov å den andra. Av detta skäl har den budgetkopplade
verksamheten väsentliga styrproblem med avseende på identifiering av
brukarbehov, bestämning av verksamhetsorienterade mål, precisering och
operationalisering av dessa mål, verksamhetsuppföljning samt mätning och
värdering av måluppfyllelse.

• Bedömarrollen
För den budgetkopplade verksamheten är köparrollen och brukarrollen
separerad. Bedömarrollen följer köparrollen och brukarrollen är därför
passiv i den budgetkopplade verksamheten; brukarna bestämmer inte på
något direkt sätt den budgetkopplade verksamhetens lämpliga omfattning,
kvalitet och inriktning. I det linjära resursflödet övertar finansiären
köparrollen. Bedömarrollen flyttas därmed in i ett politiskt sammanhang.
Köparens ekonomiska egenintresse ersätts med ett politiskt representativt
intresse. För den budgetkopplade verksamheten är det därför politiska
överväganden, snarare än räntabilitets nivån, som avgör om en verksamhet
ska prioriteras framför en annan.
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I den marknadskopplade verksamheten är bedömarrollen extern. I den
budgetkopplade verksamheten är bedömarrollen däremot intern och nära
knuten till verksamheten; identifiering av behov, målbestämning när det
gäller omfattning, kvalitet och inriktning, finansiering samt bedömning av
verksamhetens måluppfyllelse hanteras av i princip en aktör. En
verksamhets etablering motiveras ej av ekonomiska skäl utan är primärt en
politisk fråga och på samma sätt är också verksamhetens avslutande en
politisk fråga. Avslutningsmekanismen är således både politisk och intern
vilket ger den budgetkopplade verksamheten mycket speciella
styrförutsättningar, och ett stort styrproblem. Den externa bedömarrollen är
bärare av en automatisk och enkel signalfunktion. Denna enkla
signalfunktion måste ersättas med interna administrativa processer för
verksamhetsbedömning och verksamhetsvärdering.

Verksamhetens ekonomiska förhållande ger ingen vägledning. Den
budgetkopplade verksamhetens ekonomi kan bara vara god eller dålig i
termer av intern (kostnads) effektivitet eller i termer av betalningsflöde.
Om denna effektivitet är god, finns inget ekonomiskt argument att förändra
verksamhetens omfattning eller inriktning. Argumenteringen måste vara
politisk eller professionell och kopplad till verksamhet och brukarbehov.

• Kvalitetsvärdering
I och med att den budgetkopplade verksamheten inte har primärt
ekonomiska mål och inte heller framgångs-/misslyckandekriterier kopplade
till en extern bedömning, ges inte kvalitetsfrågan någon automatisk lösning.
Faktisk resurstilldelning visar inte kvalitetens tillräcklighet. Tvärtom måste
verksamhetskvaliteten fokuseras. Den budgetkopplade verksamheten har
etablerats för att bedriva en föreskriven och bestämd typ av verksamhet och
dess legitimitet ges av att definierade verksamhetsmål uppfylls. När
verksamhet av viss typ etablerats och görs tillgänglig, ska olika brukare
inte tillfälligtvis erbjudas olika verksamhetsutförande eller olika
verksamhetskvalitet. Till verksamhetsmålen hör en förutsatt
verksamhetskvalitet och att verksamheten ska organiseras och styras på ett
sådant sätt att definierad verksamhetskvalitet säkras. Så ska t.ex.
verksamhetsutövarnas kompetens och förmåga i övrigt vara sådan att några
väsentliga skillnader i verksamhetsutövande och verksamhetskvalitet inte
förekommer.

Eftersom verksamhetsmålen och deras uppfyllelse inte kan diskuteras
oberoende av verksamhetskvaliteten förutsätter uppföljning av målen också
uppföljning och värdering av kvaliteten. Styrning mot målet förutsätter
styrning av verksamhetskvaliteten. För den budgetkopplade verksamheten
framstår därför styrningen av verksamhetens kvalitet som det centrala
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styrproblemet. Detta styrproblem är dessutom svårhanterligt.
Verksamhetsmålens förutsatta koppling till verksamhetskvalitet måste
tydliggöras, verksamhetskvalitet måste definieras i operativa termer,
styrsystemet måste kunna indikera huruvida verksamhetskvaliteten
kommer till uttryck i konkret verksamhet, kvalitetsavvikelser måste kunna
hanteras, etc. Kraven på särskild kvalitetsvärdering gör därmed den
budgetkopplade verksamhetens styrkostnader än större.

• Belöningsmängden
Verksamhetens ekonomi utgör en restriktion snarare än ett mål. Detta leder
till att belöningsmängden har definitiva begränsningar om man ser till
verksamheten som helhet. Denna begränsning gör att belönandet som
resursanvändning konkurrerar med annan intern resursanvändning och att
olika individers belöningsmängd blir beroende av de andra individernas
belöningsmängd. Inom marknadskopplad verksamhet löses denna konflikt
genom att möjligheten till överskott och resursökning är inbyggd i
verksamhetens mål.

Inom den budgetkopplade verksamheten accentuerar därmed
belöningsmängdens begränsningar de problem som har att göra med att
överordnande ekonomiska framgångskriterier saknas och att de primära
verksamhetsmålen är svåra att definiera och mäta, att bedömarrollen är
intern, oberoende i förhållande till brukarna och personligt subjektiv samt
att belönandet måste kopplas till verksamhetens kvalitativa genomförande,
vilket måste definieras, värderas och bedömas. Det är dessa problem som
gör styrförutsättningarna i de två verksamheterna olika och dessa problems
hantering som gör att styrkostnaderna är väsentligt högre inom den
budgetkopplade verksamheten.

4.2 Balanserat styrkort i budgetkopplad verksamhet

I det föregående kapitlet presenterade vi styrimplikationer till följd av
balanserat styrkort. Nedan kombinerar vi dessa implikationer med
styrimplikationerna inom budgetkopplad verksamhet. På så vis framgår
de särskilda förutsättningar  det balanserade styrkortet upplever i
budgetkopplade verksamheter.

Den budgetkopplade verksamhetens resultat definieras inte av finansiella
faktorer. Det som är viktigt för verksamheten är den service man erbjuder
kunden, inte genereringen av ekonomiska överskott. Istället är det
kvalitativa aspekter som avgör verksamhetens resultat. Uppföljningen av en
budgetkopplad verksamhets resultat begränsas därför inte till att endast



Kommunalanställdas förändringsbenägenhet beträffande Balanced Scorecard

32

tillse att budgeten inte överskridits utan måste  även omfatta en utvärdering
av kvaliteten. Den budgetkopplade verksamhetens stora aber är att denna
kvalitetsuppföljning inte är inbyggd i verksamhetsmekanismen genom en
marknadsbedömning. Uppföljningen måste därför ske på annat vis.
Tillämpar vi det balanserade styrkortets implikationer, som vi presenterade
under kapitel 3.2.2, på den budgetkopplade verksamheten finner vi att
konceptet lämpar sig särskilt väl som styrverktyg just inom den
budgetkopplade verksamheten:

⇒ Implementeringen av det balanserade styrkortet tvingar verksamheten
att definiera vad verksamhetens resultat består i. I den marknadskopplade
verksamheten är detta enkelt, då resultatet definieras av lönsamheten. Det
är betydligt mer problematiskt att definiera ett resultat för den
budgetkopplade verksamheten. Det är därför en styrka hos det balanserade
styrkortet att modellen erbjuder möjligheten att formulera ett flertal
resultat, eller strategiska mål, för respektive perspektiv. Verksamheten
behöver därför inte prioritera mellan finansiella och diverse kvalitativa
målsättningar då de ena inte utesluter de andra. Verksamheten motiveras då
på ett tydligare sätt att utvidga fokus från att endast omfatta
kostnadsreduktioner för att nå finansiella målsättningar till att även omfatta
fokus på den kvalitet som erbjuds.

⇒ Styrkortet innebär också att man bryter ned de strategiska målen i
konkreta faktorer som är viktiga för måluppfyllelse. Dessa faktorer mäts
och redovisas i påverkbara nyckeltal. I den budgetkopplade verksamheten
innebär detta att personalen får möjlighet till snabb feedback på sina
arbetsinsatser. Med endast ekonomiskt fokus på verksamheten saknas
denna feedback inom den budgetkopplade verksamheten då personalens
arbetsinsatser inte bidrar positivt till lönsamhet. Styrkortets egenskap att
leverera balanserad feedback kan därmed fungera stimulerande för
personalens engagemang. Dessutom förstår personalen tydligare vilka
arbetsinsatser som påverkar resultatet och hur detta sker.

⇒ En annan viktig implikation som det balanserade styrkortet medför är att
verksamheten erhåller ett styrverktyg som på ett systematiskt vis
uppmärksammar helheten. Den budgetkopplade verksamheten borde vara
väl medveten om att dess resultat inte definieras av dess lönsamhet. Att helt
sonika formulera ett antal mått som ska ha till uppgift att utvärdera
verksamhetens resultat har sina begränsningar. Dels löper man risken att ta
fram mått som ligger i konflikt med varandra och dels riskerar man att
såväl ta fram onödiga mått som att missa nödvändiga mått. Det balanserade
styrkortet erbjuder däremot ett tillvägagångssätt för att strukturera de
målsättningar som utgör verksamhetens resultat. Modellen innebär att
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verksamhetens vision och strategiska mål ligger till grund för
formuleringen av nyckeltalen. Är visionen och målsättningarna
välformulerade kommer således även nyckeltalen att bli det. Därmed
begränsas risken att måtten som tas fram inte håller måttet.

Efter denna positiva framställning av det balanserade styrkortets
styrimplikationer vill vi påminna om de styrkomplikationer vi tog upp i
kapitel 3.2.4. Dessa styrkomplikationer är relevanta även inom den
budgetkopplade verksamheten.
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5 FÖRÄNDRINGSBENÄGENHET

Vi redogör i det här kapitlet för vilka uppfattningar hos individer som
begränsar respektive möjliggör ett framgångsrikt genomförande av en
förändring.

5.1 Förutsättningar för förändringsbenägenhet

ngelöw (1991) redogör för en rad orsaker till motstånd mot och
välkomnande av förändringar. Respektive orsak har olika
påverkan på olika individer. Värderingen av förändringen

varierar dels beroende på förändringens karaktär dels beroende på
individens personlighet. Förändringen ifråga kan uppfattas som
irrelevant, positiv eller negativ. Positiva förändringar skapar
förändringsvilja medan negativa förändringar ger upphov till motstånd.
Irrelevanta förändringar är inte föremål för motstånd men skapar heller
ingen förändringsvilja.

Förändringsvilja är ett begrepp som omfattar en rad faktorer där
upplevelsen av att känna sig motiverad är en förutsättning (Angelöw
1991). När önskan om eller insikten om nödvändigheten av en
förändring aktiveras till en handlingsberedskap har individen en
förändringsvilja. Förändringsvilja kan också uttryckas som resultatet av
förekomsten av något av ett antal förutsättningar för motivation, där
varje förutsättning bidrar till hög förändringsvilja. Angelöw ger
förutsättningarna för motivation inför en förändring enligt följande:
vilja, delaktighet, tilltro, självförtroende, information och kunskap samt
trygghet.

Vi tolkar Angelöw som så att dessa sex faktorer är de ingående
komponenter som sammanfattar den totala förändringsviljan beträffande
förändringen ifråga. Vi uppfattar att vissa av dessa komponenter berör
individernas uppfattningar om implikationerna av förändringen medan
andra är specifika för själva arbetet med förändringen. De faktorer som
handlar om förändringsarbetet anser vi oss inte kunna utreda eftersom
förändringen inte har skett. De faktorer som vi därför inte undersöker är
delaktighet, tilltro och trygghet. Att exempelvis under intervjuerna fråga
om vilken grad av delaktighet intervjuobjektet tror sig uppleva under ett
eventuellt förändringsarbete blir enligt vår mening alltför spekulativt. Vi
redogör dock för innebörden av respektive förutsättning nedan.

A
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 5.1.1 Vilja

Att önska konsekvenserna av den aktuella förändringen bidrar med
förändringsvilja (Angelöw 1991). Upplevelsen är olika för olika
personer. Varje anställd har i regel en egen privat och subjektiv
upplevelse av vilka faktorer som bidrar till förändringsvilja. Även om en
gemensam målsättning för organisationen har formulerats så har
personalen olika motiv som drivkraft. Om man upplever att målet för
förändringen leder till förbättring av den egna situationen har man
drivkraft till att försöka uppfylla dessa mål (Angelöw 1991). Detta ligger
i linje med Victor Vrooms förväntningsteori där individer agerar utifrån
förhoppningen av någon slags belöning. Om personalen förväntar sig
positiva konsekvenser av förändringen är den benägen att medverka till
att göra förändringen möjlig (Vroom 1964 ur Altman et al 1985).
Resonemanget stöds även av Kotter (ur Wilson & Rosenfeld 1990) som
menar att individens egenintresse speglar dennes känsla av vad som kan
gå förlorat i och med förändringen. Att gå miste om något som idag
upplevs som väl fungerande och bra upplevs som ett hot, vilket
naturligtvis frammanar förhindrande åtgärder. Porter och Lawler påpekar
förekomsten av ett kostnad-nytta resonemang hos individen. Författarna
menar att den mängd arbete en individ är villig att utföra beror dels på
det värde man anser att en eventuell belöning har och dels sannolikheten
av att belöningen uppstår (Porter & Lawler 1968 ur Gortner et al 1987).
Viljan att åstadkomma en förändring uppstår således endast om de
positiva konsekvenser som förändringen förväntas bidra med överstiger
den påfrestning som förändringsprocessen innebär.

Förändringsvilja uppstår även när individen inser nödvändigheten av den
aktuella förändringen (Angelöw 1991). I det här avseendet kan man
tillämpa samma resonemang som vi presenterade i det ovanstående
stycket, med en viss justering. Istället för att förändringsviljan uppstår
utifrån förväntningar om positiva konsekvenser så uppstår
förändringsviljan utifrån förödande förväntningar på det scenario där
förändringen inte genomförs. Faktorer som hot om konkurs eller
nedläggning om förändringen inte genomförs skapar därmed
förändringsvilja. Det gäller dock att det råder konsensus om att den
aktuella förändringen verkligen är lösningen på problemen.

 5.1.2 Delaktighet

Uppfattningen av att ha makt och möjlighet att deltaga i och genomdriva
förändringen verkar positivt på förändringsviljan. Förändringsviljan
stärks om anställda har möjlighet till inflytande och delaktighet i
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förändringsprocessen (Angelöw 1991, Gustavsen 1990). Upplevelsen av
utanförskap leder ofta till motstånd mot förändringen och lågt
engagemang (Angelöw 1991). Känslan av delaktighet påverkas bland
annat av möjligheten att från början vara involverad i de initiala besluten
inför förändringen. Svensson, Aronsson och Höglund har funnit att när
anställda får möjlighet att påverka sin arbetssituation och övriga aspekter
av verksamheten leder det till högre arbetsglädje, engagemang och
effektivitet (Svensson et al 1990).

Genom delaktighet ökar även ansvarskänslan för förändringens resultat
(Angelöw 1991). Herzberg skiljer i sin två-faktors motivationsteori
mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Herzberg 1959 ur
Gortner et al 1987). Hygienfaktorerna är förutsättningar som måste vara
uppfyllda för att en individ inte skall uppleva missnöje över sin situation.
Herzberg kallar hygienfaktorerna extrinsiska omständigheter och nämner
exempelvis faktorer som grundlön och trygghet. Motivationsfaktorerna,
som beror på instrinsiska omständigheter, är däremot faktorer som bidrar
till ökad tillfredsställelse över den egna situationen. Exempel på
motivationsfaktorer inkluderar faktorer som möjlighet till utmaning och
ansvar. Delaktighet skapar ansvarskänslor och detta ökade ansvar bidrar
således i sig med hög förändringsvilja.

Det kan dock vara svårt för anställda som tidigare haft lågt inflytande i
en organisation att plötsligt bli delaktiga i ett förändringsarbete
(Svensson et al 1990). Även den förändringsvilja som uppnås genom
delaktighet är därför individuell och alla som berörs av en förändring
kommer inte att uppvisa förändringsbenägenhet på grund av att de görs
delaktiga.

 5.1.3 Tilltro

En framgångsrik förändringsprocess präglas av att ledningen har tilltro
gentemot de anställda. Genom positiva förväntningar på de anställda kan
ledningen skapa ett arbetsklimat som uppmuntrar de anställdas
initiativkraft. Individer som vi beskrev i punkten ovan som är ovana vid
delaktighet kan växa med uppfattningen av att ha ledningens tilltro.
Därmed kan även förändringsviljan stärkas. Samtidigt måste tilltron vara
ömsesidig; personalen måste givetvis även ha förtroende för ledningen
(Angelöw 1991).

McGregor skiljer i sin ledarstilsteori på två olika människosyner
(McGregor 1959 ur Altman et al 1985). Teori X bygger på antagandet att
människan är lat och oförmögen till ansvar och initiativförmåga. Endast
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genom strikt övervakning och hot om repressalier kommer arbete att
utföras. Teori Y antar däremot att anställda tycker om att arbeta, vill
göra ett bra jobb samt motiveras genom ansvar. Vi finner därför att en
förutsättning för att såväl delaktighet som tilltro skall råda under ett
förändringsarbete är att ledningen har en så kallad Y-syn på människan.
Utan denna Y-syn uppstår inte den förändringsbenägenhet som kan
uppnås genom delaktighet och tilltro.

 5.1.4 Självförtroende

Individer med god självkänsla upplever i större grad att de framgångsrikt
kan åstadkomma förändringar. Det innebär att de litar på sin förmåga att
kunna deltaga i och positivt bidra till förändringen ifråga. Det ökar
känslan av entusiasm inför förändringen och eventuellt motstånd kan
luckras upp. Att tro på ens egen förmåga till förändring höjer således
förändringsviljan (Angelöw 1991).

Även individernas förtroende för organisationens förmåga till förändring
är viktig (Angelöw 1991). Förekommer tvivel om att förändringen
kommer att kunna genomföras framgångsrikt blir det svårt att skapa
engagemang och entusiasm inför förändringen. Detta leder till låg
förändringsbenägenhet. Problematiskt i det här avseendet blir
exempelvis avsaknaden av resurser och erfarenheten av tidigare
misslyckade försök till att genomföra förändringar i organisationen.
Optimism inför en förändring uppkommer däremot om personalen tror
på vad förändringen syftar till samt ser förändringen som genomförbar.
Känslan av stundande framgång förstärks av att förändringen ifråga har
hög prioritet och är starkt förankrad hos ledningen (Holmström 1998b).
Förväntningar om framgång skapar således en förutsättning för att
individer skall uppleva en förändringsvilja.

 5.1.5 Information och kunskap

Riklig och direkt information tjänar flera syften som bidrar till hög
förändringsvilja (Angelöw 1991). Information resulterar i förtroende och
en ökad känsla av delaktighet, vars positiva implikationer vi
presenterade ovan, begränsar uppkomsten av ryktesspridning som har
skadliga tendenser för förändringsarbetet samt gör
förändringsalternativen realistiska.

Angelöw (1991) definierar rykten som improviserade nyheter som
uppstår ur en kollektiv diskussion. Rykten innebär uppkomsten och
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spridningen av uppgifter som inte bekräftats av ledningen. Rykten
tenderar att vara av spekulativ och spektakulär karaktär och utgör en
form av motmakt gentemot auktoriteten. Rykten konkurrerar med
officiell information och riskerar att ge en förvrängd bild av de faktiska
omständigheterna. Om innebörden av en stundande förändring förvrängs
kan det leda till att personalen får en felaktig, negativ bild av
förändringen varmed förändringsbenägenheten begränsas.
Ryktesspridning inverkar således negativt på en förändringsprocess.
Ryktesspridning uppstår på grund av brist på information och begränsas
sålunda genom regelbunden och riklig information (Angelöw 1991).

Vi konstaterade tidigare, under punkten Självförtroende, att en
förutsättning för förändringsvilja är att individen inser att förändringen
kan genomföras. Saknas kunskap om förändringen och verksamhetens
förutsättningar att genomföra den kan personalen inte ta ställning till
huruvida förändringen är genomförbar eller inte. Först genom kunskap
om förändringen kan personalen konstatera huruvida den är realistisk
(Angelöw 1991). För att förändringsvilja skall uppstå krävs det därför att
personalen har kunskap om förändringen. Den nödvändiga kunskapen
erhålls dels genom information om själva förändringen och dels genom
information om verksamhetens förutsättningar att lyckas med
förändringen.

Kotter (ur Wilson & Rosenfeld 1990) förklarar att motstånd till
förändring kan ha sin grund i vad personalen egentligen vet om
förändringen. Låg kunskap om en förändring eller hur den skall
genomföras tenderar att öka skepticismen mot förändringen. Det här
innebär att låg kunskap inte bara resulterar i brist på förändringsvilja
utan bidrar till aktivt motstånd mot förändringen.

 5.1.6 Trygghet

En känsla av trygghet är nödvändig för att man ska vilja förändra och är
en nödvändig förutsättning för förändringsvilja (Angelöw 1991).
Paradoxalt nog så är även otrygghet och ångest en drivkraft till
förändring (Moxnes 1986). Moxnes anser att medan ångest kan få en
individ att handla, är trygghet den bas individen handlar utifrån. Då alla
former av förändringar innebär någon form av otrygghet gäller det att
omvandla ångesten till spänning som utgör drivkraft för förändringen.
Detta förutsätter i sin tur en känsla av grundtrygghet och förtroende.

Maslow har utformat en motivationsmodell som kallas behovspyramiden
(Maslow 1954 ur Gortner et al 1987). Han menar att en individ upplever
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olika nivåer av motiverande faktorer. Längst ned i behovspyramiden
återfinns de grundläggande behoven, dvs behov som mat och värme. Det
andra steget i pyramiden är trygghetsbehovet. Därefter följer sociala
behov, statusbehov och slutligen behovet av självförverkligande. För att
motiveras till att tillfredsställa ett visst behov krävs det att behoven på
lägre nivåer redan är uppfyllda. Enligt Maslow måste sålunda tryggheten
vara uppfylld för att en person skall vara motiverad till förändring såvitt
förändringen inte syftar till att skapa trygghet. Om förändringen däremot
innebär en risk för förlorad trygghet kommer förändringen, enligt samma
resonemang, att motverkas.
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6 UTFÖRARE: OMSORGSENHETEN

I kapitlet presenterar vi omsorgsenheten med särskilt avseende på
enhetens konkurrensförutsättningar och hur den interna styrningen idag
uppfattas. Därefter behandlar vi personalens uppfattningar om
implikationerna av det balanserade styrkortet samt om styrkortets
helhet.

6.1 Verksamhetsbeskrivning Omsorgsenheten

msorgsenheten bildades 1994 och är en resultatenhet inom
produktion Omsorg i Linköpings kommun. Verksamheten består
av vård av förståndshandikappade samt ett vård- och

demensboende för äldre. Enheten har knappt 70 boende och drygt 90
anställda.

 6.1.1 Enhetens förutsättningar

Omsorgsenheten är konkurrensutsatt och är därmed beroende av att vinna
beställarens upphandling genom ett anbudsförfarande. Den senaste
upphandlingen skedde under 1998 och tillföll omsorgsenheten trots att
enheten inte erbjöd det billigaste alternativet.

Vi fick anbudet trots att vi inte var billigast. Det är positivt eftersom tidigare har
enbart ekonomin styrt, lägst anbud har fått avtalet. Man har nu tittat mer på
kvaliteten. Vi har mycket noga dokumenterat allt under årens lopp och detta har
redovisats till omsorgsnämnden som en bilaga till anbudet. På något vis har detta
påverkat deras ställningstagande, vad omsorgsnämnden även tagit hänsyn till är att
budet under vårt inte var särskilt mycket lägre prismässigt. Det är ju ändå en viss
omställning att byta utförare, men tidigare har man inte tagit hänsyn till det.
Någonting måste jag gjort bra. Enhetschef

Avtalet gäller till och med år 2003 och reglerar på så vis enhetens närmaste
framtid. Enheten får betalt för varje vårddygn och får endast full betalning
vid full beläggning. Är inte platserna fyllda kompenseras enheten till 90%:s
beläggning, dvs att enheten alltid får betalt för 90%. Enheten kan dock inte
själv påverka sin beläggningsgrad.

Här är ju problemet att vi inte själva styr intagning och beläggning, utan detta
bestäms på socialförvaltningen. Placeringsenheten bestämmer placering och vi får
anmäla lediga rum till dem. Detta kan man ju tycka är bra om man inte är en
särskilt attraktiv enhet, men är man en attraktiv enhet, vilket vi är, så är det inte så
bra. Då hade man haft möjligheten att marknadsföra sig och fått kandidater som

O
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velat bo just här. Risken är då att man tar till sig endast de lätta vårdtagarna. Den
boende har möjlighet att ge önskemål på var man vill bo, men detta sköts av en
hemtjänstsekreterare på socialförvaltningen. Enhetschef

Verksamheten skall bedrivas i enlighet med kommunens mål om trygg och
säker vård. Förmågan att kunna leverera detta är centralt vid
upphandlingarna. Uppföljningen från beställarens sida avseende kvaliteten
är dock begränsad till ett besök årligen och yttrar sig inte i någon mer
formell redovisning.

Omsorgsnämnden är väldigt dåliga på att efterfölja om vi lever upp till det som vi
lovat. Jag skulle gärna se att de efterfrågade vad vi gör. Det som ska in till
produktionsledningen är i princip bara antalet som bor här, vilket inte är så
intressant. Man följer upp kvaliteten genom att tjänstemän från omsorgsnämnden går
ut och frågar en gång per år. Ibland frågar de mig, ibland personal, anhöriga och
boende. De frågar helt enkelt vad vi tycker, om det som utlovats efterlevs.

Enhetschef

 Bedömarrollen axlas även av andra intressegrupper.

PRO hade en uppföljning häromåret eftersom det varit så mycket skriverier i
tidningarna om äldreomsorgen. Sedan har vi ibland anhörigmöten.

Enhetschef

Enheten anser att det är viktigt med uppföljning och har tagit eget initiativ
till uppföljning av vårdkvaliteten.

Vi har en enkät som vi gett ut de tre sista åren till anhöriga och personal där vi helt
enkelt frågar vad de tycker. Det är framförallt kryssfrågor, det kan vara
problematiskt att få ärliga svar annars, de är rädda att det framgår vem som sagt
vad. Vi har däremot inte frågat de boende, det finns nästan ingen här som är så
mentalt klar att de kan besvara en enkät, det ger inget större värde.

Enhetschef

Enhetschefen delar ut enkätresultatet till de olika intressegrupperna:
omsorgsnämnden, personalen och anhöriga. Produktionsstyrelsen kräver
inte på något vis att en sådan uppföljning görs varmed enheten inte kan
jämföra sig med andra omsorgsenheter.

Detta görs inte på andra enheter, detta är mitt eget påhitt. Det sker därför ingen
jämförelse med andra enheter. Det är ingen som har riktigt koll på vad som görs i
andra enheter, de har säkert någon form av uppföljning. Varje enhet inom
produktionen kör sitt eget lopp.  Enhetschef

 6.1.2 Enhetens vision

Omsorgsenhetens vision är att bli världsbäst på vård av äldre. Visionen är
väl förmedlad ut i organisationen och samtliga tillfrågade känner till den.
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Personalen tycker det är viktigt med visioner och mål. Visionen upplevs
dock allmänt som ogenomförbar under rådande omständigheter. Man
hänvisar då till de sämre ekonomiska förutsättningar som den senaste
upphandlingen resulterade i.

Tyvärr upplever jag att det går bakåt istället för framåt. Efter senaste upphandlingen
är ekonomin så stram att vi inte har en chans att utvecklas åt det hållet.

Personal

Sedan vi fått det nya kontraktet har vi fått sämre scheman, vi får arbeta mer helger
och kvällar. Hur ska man kunna bli världsbäst när det går bakåt på det här sättet?
Jag får det inte att gå ihop. Personal

Personalen är däremot inte bekant med någon konkret strategi för att nå
visionen. Man arbetar med olika projekt såsom TQM och utbyter
erfarenheter med andra omsorgsenheter inom ramen för ett EU-projekt.

Det ska finnas en strategi, men jag vet inte vad. Det är inget som vi har i åtanke i
det dagliga arbetet. Det finns inga direktiv hur vi ska göra för att nå visionen.

Personal

Personalen känner bättre till vad som är uttalat som viktigt för att nå
visionen. Enhetsledningen och personalen har ett gott samförstånd för vad
som krävs för att bli världsbäst.

Man måste ju förbättra arbetet för att nå visionen, det måste utvecklas. Vi har ju
själva satt upp målen, i olika grupparbeten, och där råder konsensus. 

Personal

Vi vet hur vi ska göra men det som brister är att vi är för lite folk. Målen är
tämligen konkreta men de känns för högt ställda. Målen är främst att kunna göra
saker mer tillsammans med de boende, slippa de här stressmomenten.

Personal

Särskilt viktig för verksamheten anses personalen vara. Samtliga tillfrågade
framhöll personalen som verksamhetens största resurs.

Det viktiga är att personalen mår bra, det är ju avgörande eftersom det är verktyget
för att nå visionen. Det är personalen man ska satsa på.

Personal

Det viktiga är vårdkvaliteten. Jag tror att allt har ett samband och det är att om vi har mer
tid så mår personalen bra och då blir också vårdkvaliteten desto bättre. Bra vårdkvalitet är
en personlig sak, men för mig är det tid. 

Personal
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 6.1.3 Dagens interna styrförhållanden

Privata företag har tydliga lönsamhetsmål och resultatet definieras av olika
vinstmått. Omsorgsenheten ägs däremot av Produktionen och har inte som
målsättning att generera ett överskott. Ett symboliskt resultat på ca 0,5% av
omsättningen är den ekonomiska målsättningen. Verksamhetens resultat
beror därför på andra faktorer än de rent finansiella aspekterna.

Ett bra resultat är att de boende trivs, får den vård de behöver, att vi har kontakt
med deras anhöriga. Personal

Hur väl detta uppnås framkommer endast i den årliga enkäten så den
formella uppföljningen på personalens prestationer är otydlig.

Det finns ingen formell eller konkret feedback på det jag gör, det finns inga nyckeltal
som visar hur väl jag utfört mitt arbete som exempelvis följs upp varje månad.

Personal

Vi har så kallade personalutvecklingssamtal ca en gång om året och där tar vi upp
olika synpunkter. Det är mera allmän respons från ledningen. Vi får ju inte
regelbundet någon klar beskrivning över vårt resultat. 

Personal

Personalen upplever däremot att deras arbetsinsatser får en spontan
feedback genom kontakterna med de boende.

Det ser man på dem, om man till exempel gör det där lilla extra.
Personal

Utöver det resultat som framkommer i den årliga enkäten så ägnas det
löpande uppmärksamhet åt en rad faktorer. Uppfattningarna går isär hos
personalen om vad som uppmärksammas. Vissa anser att det är ett ensidigt
ekonomiskt fokus.

Det är pengar. Det enda som styr vården är ekonomin. Jag känner att det i princip
endast är ekonomin som utvärderas eller ägnas uppmärksamhet åt.

Personal

Det man fokuserar på i verksamheten är penningbesparing. Det är mycket prat om
pengar, det fokuserar man mycket. Personal

Andra menar att olika faktorer som bidrar till hög vårdkvalitet är det som
verksamheten framförallt ägnar uppmärksamhet åt.

Det fokuseras mycket på den sociala biten. Först och främst är fokus kring mat,
tvättning, vård, det de behöver hjälp med. I övrigt trycker man mycket på att de
boende ska aktiveras, att de till exempel kommer ut.

Personal
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Vårdkvaliteten, hur den ser ut, men även det extra att de boende trivs och får omsorg
samt personalens situation. Personal

Redovisningen av uppföljningen av den här uppmärksamheten görs inte
med nyckeltal eller liknande formell rapportering. Uppföljningen sker
istället på regelbundna möten.

Vi har enhetsmöte varje vecka. Där diskuteras allt från boende, personal problem,
det kan ibland vara enkla problem, ibland pratar man bara av sig.

Personal

Man pratar igenom vad som är bra och dåligt. Detta försöker man följa upp. Detta
görs verbalt, dvs det är inga nyckeltal eller något annat som används för utvärdering.

Personal

Den interna redovisning som förekommer är att personalen dokumenterar
vad som görs i kontakterna med de boende. Denna dokumentation
arkiveras och är inte utgångspunkt för regelbunden feedback.

Vi dokumenterar mycket av det vi gör, i största möjliga mån dokumenterar vi vad
som görs. Det hänger lite på tiden, det är ju som sagt en bristvara. Vi för
daganteckningar över de boende och då skriver man till exempel att man har varit
ute. Det kommer ingen feedback på det, det sätts in i en pärm och sen får det sitta
där. Personal

Det går ju inte att uppmärksamma allt. Om jag till exempel duschar någon två
gånger i veckan är det ingen som bryr sig om det… möjligtvis de boende.

Personal

6.2 Uppfattningar om mått & mätning

 6.2.1 Vad är viktigt?

Centralt för verksamheten är att vårdtagarna, dvs de boende, ges en god
vårdkvalitet. Personalen formulerar innebörden av god vårdkvalitet olika.

Primärt handlar det om att de boende ska kunna leva ett drägligt liv. Det omfattar
exempelvis hjälp med att komma upp morgonen, hjälp med morgontoalett, att få mat.
Annat som också är viktigt är möjlighet för de boende att kunna aktivera sig, t ex
att läsa, att laga mat, att se på TV, att lyssna på radio, att få komma ut i friska
luften. Personal

Ingen vill bo annanstans än hemma och därför måste man försöka göra det så
hemlikt som möjligt. Det är även viktigt att de boende känner sig trygga eftersom de
då känner tillit. Personal
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Avgörande för god vårdkvlitet är att peronalen mår bra och är engagerade i de gamla.
Om inte personalen mår bra, då mår inte vårdatagarna bra och då blir det ingen god
vårdkvalitet. Personal

Tryggheten är viktig, att de trivs och känner tillit, det materiella är underordnat, rent
av oviktigt. Personal

 6.2.2 Kan det som är viktigt mätas?

Personalens uppfattningar kring möjligheten att formulera konkreta mål
och mått för  det som anses viktigt för verksamheten är delade. Samtliga
anser att det är svårt att sätta mått när det handlar om vård av människor.

Vi mäter en del, men jag skulle gärna mäta mer. Det är svårt att mäta men jag
anser att man bör mäta. Det är svårt med mätning eftersom man har med människor
att göra, det är ju ett tyckande. Vi kan inte se direkt vad vi producerar.

Enhetschef

Vi bygger inte flygplan, där är det lätt att konstatera resultatet, men här är det
svårare eftersom det är människor vi har att göra med.

Personal

Under intervjuerna framkommer det att de enda som har en riktig
uppfattning om det som är viktigt är de boende och att det borde vara de
som utgör underlaget för eventuell mätning. Problemet är att många är så
mentalt svaga att de inte kan ge respons på verksamheten. En annan aspekt
är att vårdtagaren befinner sig i beroendeställning till omsorgsenheten och
att de av den anledningen inte vill uppge deras uppfattningar om
vårdkvaliteten.

Det är ju bara personalen som kan mäta, vi är de enda som vet vad som görs. Många
vårdtagare kan inte säga något eftersom de inte är mentalt klara. Vi, personalen,
kan ju sitta och säga vad som görs, om det sedan görs är en annan sak.

Personal

Även om personalen identifierar svårigheter med att sätta mått på det som
är viktigt för exempelvis vårdkvaliteten så är det ingen som uttrycker det
som omöjligt att formulera konkreta mål och mått, snarare tvärtom. Det
som uttrycks är svårigheterna men att det troligtvis går.

Det skulle säker gå att mäta, jag känner inga begränsningar. Allt går om man bara
vill. Personal
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 6.2.3 Bör mätning förekomma?

Det är överhängande positiva synpunkter som framkommit till att använda
olika typer av mått i den här typen av verksamhet.

Man bör mäta, på något sätt måste vi få signaler om det är bra eller dåligt det som vi
gör här. Det skulle hjälpa oss att få svart på vitt eftersom inget är så bra så att det
inte kan bli bättre. Personal

Jag kan inte se något fall då man inte bör mäta. Det är en sak som vi aldrig kan få
för lite av. Personal

Jag tror att det är mycket bra att mäta kvalitativa aspekter, det skulle få oss att bli
uppmärksamma. Detta är ju inget som används idag.

Personal

Det finns mycket som görs men som aldrig märks. Om man skulle få ett mått som
verkligen visade vad vi gör, då skulle man kanske se att det är ganska mycket som
görs och vi skulle inte känna oss otillräckliga. Personal

Det finns dock de som har svårt att uppfatta fördelarna med mätning av
kvalitativa aspekter. Personalen hänvisar då till att man har med människor
att göra och mätning kanske är olämpligt.

Jag uppfattar inte att det skulle vara till någon hjälp att använda olika mått i
verksamheten, individer är väldigt olika och behöver väldigt olika hjälp.

Personal

Det är svår att mäta omsorgsbiten. Även om man hittar ett slags mått kan jag inte se
att det skulle vara till någon hjälp. Det är inget som gjorts tidigare.

Personal

Det finns flera som poängterar att om mätning ska användas då ska det vara
till hjälp för personalen. Mått ska inte användas i jämförelse med andra
enheter, det ska inte vara någon slags tävling. Argumenten är att
verksamheterna skiljer sig åt, att vårdbehoven och kraven på personalen
skiljer sig åt mellan enheterna. I det här fallet avser personalen främst
jämförelse mellan de interna enheterna.

6.3 Det balanserade styrkortet

Omsorgsenheten tog fram ett balanserat styrkortet inom ramen för ett
samarbete med Linköpings Universitet som bedrevs under hösten 1998.
Projektet omfattade endast framtagandet av ett styrkort. Det styrkort som
togs fram har inte implementerats så de erfarenheter personalen på
omsorgsenheten har av styrkortet härstammar från projektet.
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 6.3.1 Uppfattningar om konceptet

Samtliga tillfrågade är positiva till det balanserade styrkortet. De tycker
dels att styrkortet i sig är ett bra verktyg…

Kommer vi igång tror jag det balanserade styrkortet är himla bra, det är ett sunt sätt
att tänka på. Att man inte bara mäter ekonomi, utan till exempel om vi är duktiga
på att vårda, det vill säga kvalitativa aspekter. Personal

…och dels att arbetet med att ta fram styrkortet var givande.
Kortets styrka är främst arbetet att ta fram det, för det är då man hittar mycket som
annars inte uppmärksammats. Enhetschef

Det var bra att det kom fram mycket saker under arbetet i höstas som jag inte tror
enhetschefen visste om. Personal

Om fördelarna med ett balanserat styrkort nämns sådana saker som att man
med modellen belyser även kvalitativa aspekter samt att man breddar
uppmärksamheten. Samtidigt ser personalen inga nackdelar med det
balanserade styrkortet.

Fördelarna är att det kommer fram mycket saker som man inte tänker på, det vill
säga att verksamheten blir genomlyst och då får man ut både positiva och negativa
aspekter från verksamheten som man inte tänkt på. Nackdelar? Nej, egentligen inte.

Personal

Fördelarna är att det finns en vision, något att försöka förbättra. Kanske få
personalen engagerad och att de har något att gå efter, det vill säga ge bra feedback. 

Personal

Personalen tycker att det var kul att arbeta med styrkortet men anser att det
är viktigt att arbetet leds av utomstående så att man verkligen vågar släppa
fram kritiska synpunkter.

Jag tycker styrkortet är bra. Men det ska inte vara folk från ledningen som ställer
frågorna, det ska vara folk utifrån annars är det ingen jäkel som vågar säga de
riktiga sanningarna. Det är viktigt att det kommer fram negativa saker.

Personal

Även ledningen tycker att det ligger ett värde i att en extern part involveras
i arbetet med att ta fram styrkortet.

Att vi fick andra ögon på oss, att få utomstående att studera verksamheten på detta
sätt är positivt. En dialog med folk utanför skulle gynna verksamheten.

Enhetschef



Kommunalanställdas förändringsbenägenhet beträffande Balanced Scorecard

48

 6.3.2 Bör det implementeras?

Både personalen och ledningen visar ett stort intresse för modellen.
Samtliga tillfrågade anser att det balanserade styrkortet bör implementeras,
vissa med stor entusiasm.

Det här med vision, mål och delmål? Ja, det ska vi ha!
Personal

Jag tycker att vi ska implementera styrkortet, det vore bra. Det var kul att arbeta
med. Jag tycker det styrkort som producerades var himla bra, det var träffsäkert. 

Personal

Det framkommer egentligen bara två problem beträffande möjligheterna att
implementera ett balanserat styrkort i omsorgsenheten: dels uppges det
finnas personer som inte tycker det är roligt med den här typen av arbete,
de vill ägna sin tid åt att vårda, och dels allmän tidsbrist.

Ett av problemen är att personalen aldrig är i tjänst samtidigt, det finns inte heller
obegränsat med personaltid för sådant här, några i personalen tycker inte att sådant
här är roligt, det kan bli svårt att motivera alla. Enhetschef

Intresset finns nog, men sen beror det på hur många som måste jobba aktivt med det.
Problemet är tidsaspekten, det finns inte tillräckligt med tid.

Personal

Personalen som var involverade i projektet är enligt uppgift allihop positiva
till konceptet och tror att man kan skapa ett intresse hos övriga om man
förklarar vad det går ut på. Man tror också att tidsbristen kan hanteras
genom att helt enkelt prioritera ett sådant här arbete.

Det handlar ju om att man måste prioritera vissa saker. Och jag tror att om man
trycker på ledningen så tror jag att vi skulle få tid. I övrigt ser jag inga andra
problem. Jag tror att ledningen skulle vara positiv och ge oss tid om vi tryckte på.

Personal
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7 BESTÄLLARE: NÄMNDENHETEN

I kapitlet presenterar vi nämndenheten med särskilt avseende på enhetens
förutsättningar och hur den interna styrningen idag uppfattas. Därefter
behandlar vi personalens uppfattningar om implikationerna av det
balanserade styrkortet samt om styrkortets helhet.

7.1 Verksamhetsbeskrivning Nämndenheten

ämndenheten är en beställarenhet som för kommuninvånarnas
räkning beställer verksamhet av både kommunala och privata
uförarenheter. Enheten består av en nämnd och ett kansli. I

nämnden sitter det 22 politiker som är fördelade i enlighet med
valresultatet. Under politikerna finns kansliet vars uppgift är att vara
politikernas förlängda arm i det dagliga arbetet. Kansliet består av ett tiotal
heltidstjänster som är fördelade på ett antal opolitiskt tillsatta tjänstemän.
Deras  arbetsuppgifter består bland annat  i att för politikernas räkning
utreda förslag, ge beslutsunderlag samt att följa upp och avrapportera hur
den av utförarna utförda verksamheten utvecklas. Kansliet har i stor
utsträckning en viktig administrativ funktion mellan politikerna och
utförarna och ansvarar för att ge politikerna beslutsunderlag, att utvärdera
utförarna, att fördela vissa delar av den tilldelade budgeten samt att agera
som en drivande utvecklingskraft. Endast kansliets medlemmar ligger till
grund för vår undersökning.

 7.1.1 Enhetens förutsättningar

Nämndenheten är en politisk inrättning organiserad under
kommunfullmäktige. Detta gör att enheten existerar enbart på basis av
politiska motiv och har ingen marknadskoppling eller självklar
avslutningsmekanism. Enhetens resurser tilldelas genom budgetbeslut och
resurstilldelningen har ingen självklar koppling till utförda prestationer,
såsom en utförarenhets budget har. Nämndenhetens verksamhetsområde är
inte författningsstyrt, dvs verksamhetens omfattning och kvalitet är inte
styrt av statliga lagar och förordningar såsom vissa andra nämnders
verksamhet är. Detta har bland annat medfört att verksamheten inte har
högsta prioritet hos kommunalpolitikerna.

Verksamheten har i en stad som Linköping oftast en tendens att hamna på femte
eller sjätte vagnen. Först går naturligtvis de författningsstyrda områden, men sedan
kommer vi.....och vi är svårfångade i politikernas ögon och därför nöjer man sig ofta

N



Kommunalanställdas förändringsbenägenhet beträffande Balanced Scorecard

50

med att säga schablonmässiga saker som exempelvis att vi ska erbjuda allting till alla
och att det ska vara av högsta kvalitet. Tjänsteman

Vid omprioritering, i exempelvis spartider, är det lätt att den här typ av verksamhet
inte prioriteras i samma utsträckning som annan verksamhet. Verksamheten kanske
av vissa upplevs som flummig och att det uppfattas som att det är endast ett fåtal som
är intresserade och tycker att detta är något att hänga i julgranen.

Tjänsteman

 7.1.2 Enhetens vision

Kansliets tjänstemän arbetar inte mot någon gemensam, övergripande
vision. Någon sådan vision finns inte formulerad. Det finns däremot
inriktningsmål som verksamheten skall sträva efter. Inriktningsmålen
målar inte upp ett framtida önsketillstånd utan specificerar snarare hur
verksamheten skall bedrivas idag. Ett inriktningsmål för ett
verksamhetsområde inom enheten är exempelvis följande:

Verksamheten skall vara allsidig och karaktäriseras av mångfald.
Publikation

En tjänsteman tycker det är bra att målen är så ospecifika då det lämnar
utrymme för egna tolkningar.

Målen är ganska flytande. Jag konkretiserar dem själv och jag tycker ibland att det
är lite skönt att de inte är så konkreta…det ger mig spelrum.

Tjänsteman

Tjänstemännen saknar förekomsten av en gemensam långsiktig vision
och härleder bristen på visioner till okunskap från politikernas sida.

Man har lättare att skapa visioner om flygplatser och universitetet,
kommunikationer, näringsliv…men så fort man kommer in på vårt
verksamhetsområde då är man försiktig och lite rädd. Detta beror på att antalet
politiker som behärskar området till följd av eget engagemang är en mycket liten del.
Och det här är besvärligt. Jag saknar alltså en tydligt formulerad vision som är
någonting mer än bara inriktningsmål. Tjänsteman

De tillfrågade tjänstemännen har dock egna visioner för sina respektive
verksamhetsområden. Dessa visioner är mer eller mindre personliga för
tjänstemännen och de är inte nödvändigtvis förankrade hos nämnden.

Just min vision hoppas jag ska bli förankrad nu nästa vecka då vi ska prata budget
med politikerna. Tjänsteman

Tjänstemännen formulerar i viss mån egna strategier för att nå sina
respektive visioner. Dessa strategier handlar mycket om resurser, att
informera politikerna om det egna verksamhetsområdet och
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verksamhetens behov för att få upp budgeten.

Det är mycket svårt att förklara att det kostar för politikerna…jag har hållit på i
tio år snart och förklarat och försökt få upp bränslet i tanken, det vill säga budgeten.

Tjänsteman

Strategin är att informera politikerna och att plocka fram underlag för mitt tänkta
mål, och mycket handlar om resurser. Tjänsteman

 7.1.3 Dagens interna styrförhållanden

Verksamheten ska bedrivas i linje med de inriktningsmål som fastställts av
politikerna. Det är således politikerna som har den direkta bedömarrollen
om verksamheten bedrivs tillfredsställande med avseende på
inriktningsmålen.

För att bedriva verksamhet har enheten en årlig budget på ca 150 miljoner
kronor som av politikerna fördelas på enhetens olika verksamhetsområden.
Kansliets tjänstemän är var och en ansvarig för olika specifika delar av
enhetens verksamhet och tjänstemännen tilldelas en budget för sina
respektive ansvarsområden. Hur hårt budgeten styrs av nämndens politiker
varierar enligt tjänstemännen beroende på ansvarsområde.

Vi arbetar efter en konventionell förvaltningsmodell, där vi i stor utsträckning har en
budgetstyrd verksamhet. Budgeten ser i många stycken ut på samma sätt som den
gjorde 1987. Det irriterar mig att budgeten är så segmenterad. Det är i väldigt hög
grad öronmärkta pengar, men det har väl börjat ske en viss uppluckring.

Tjänsteman

Jag har en viss summa pengar från nämnden och de har jag i en klumpsumma, jag
har inte några öronmärkta pengar för inköp av viss specifik verksamhet, utan det
bestämmer jag. Tjänsteman

Det är jag som föreslår hur budgeten ska fördelas. Tjänsteman

Det operativa arbetet sköts relativt självständigt mellan tjänstemännen och
något större utvecklat samarbete dem emellan finns  inte. För varje
delområde rapporterar tjänstemännen till, för det specifika delområdet, tre
ansvariga politiker i nämnden. Det innebär att tjänstemännen rapporterar
till separata politiker i nämnden.

På kanslimötena sitter vi och diskuterar hur kansliet fungerar, vi sitter inte och
pratar specifikt om min verksamhet. Jag diskuterar egentligen inte min verksamhet
med någon utan jag sitter för mig själv och jag rapporterar inte till kanslichefen utan
till ansvariga politiker i nämnden. Tjänsteman
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Samarbetet mellan de olika delarna är inte så utbrett och jag tycker att man bör
samarbeta mer mellan verksamhetsdelarna. Tjänsteman

Samtliga tillfrågade tjänstemän anser att verksamhetens resultat
definieras av hur stort allmänhetens intresse är för verksamheten.
Resultatet beror därför på deltagandet i verksamheten, uppmärksamheten
samt reaktionerna till följd av verksamheten.

Det tydligaste resultatet är att man tittar på hur många människor som tar del av
verksamheten, och kanske än mer intressant är de som inte tar del av verksamheten.

Tjänsteman

Det som intresserar mig är att sätta ner termometern i grytan för att känna efter om
det händer någonting, exempelvis titta på hur många spaltkilometer som skrivs om
vår verksamhet i medierna. Och det behöver inte vara bra, det får gärna vara
skandal. Allt som skrivs är på något sätt bra…uppmärksamhet är mycket viktigt.

Tjänsteman

Likgiltighet är det absolut sämsta…hellre uppmärksamhet och livlig debatt.
Tjänsteman

Tjänstemännen utvärderar utförarna och deras arrangemang regelbundet
för att få en bild av hur väl detta resultat uppnås. Dels följer man upp
utförarna för att se hur väl kravspecifikationen efterlevs…

Jag försöker se allt som vi köper in för att veta vad jag erbjuder. Då tittar vi på
kvaliteten, lokalen, antal arrangemang, säkerheten…målsättningen med
specifikationen är att få en så tydlig beställning som möjligt och att få den kvalitet
som vi vill ha. Vid val av utförare är det inte bara priset, man vill ju ha en kvalitativ
utförare. Men jag tycker att det är specificerat så att man hela tiden kan kolla av.

Tjänsteman

…och dels går man ut med enkäter till deltagarna för att få en uppfattning
om deras upplevelser.

Vi har på senare år gjort två stycken ganska genomgripande undersökningar av
detta, det finns en som gäller vuxenbevakningen och en som omfattar barn och
ungdomssidan, och där fick vi fram ett riktigt ordentligt material.

Tjänsteman

Det råder delade meningar huruvida tjänstemännen ser en tydlig
koppling mellan den egna arbetsinsatsen och verksamhetens resultat.
Även om vissa tjänstemän uttrycker att de ser en koppling är det mycket
otydligt vad kopplingen består i. Generellt är man svävande och svaren
antyder att tjänstemännen inte är på det klara hur arbetet avspeglas i
resultatet.

Jag tycker nog att vi kan se resultatet av vad vi gör på kansliet. Vi är ju här i kraft
av att vi har kompetens att driva frågor. Men det är klart att det sedan finns
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områden där det är väldigt luddigt och svårt att tycka att min insats har bidragit, det
är så många krafter som spelar in. Tjänsteman

Resultatet av mitt arbete visas av hur stort intresset är att delta i min verksamhet. Jag
brukar skicka ut intresseanmälningar och då kan jag se hur många som är
intresserade. Tjänsteman

Hur min arbetsinsats återspeglas är både synligt och osynligt i en mängd olika
faktorer. Ett tydligt exempel är ju hur många olika projekt vi genomför under året,
men det är ju fokus på det kvantitativa. Det kvalitativa blir lidande.

Tjänsteman

Någon direkt utvärdering av tjänstemännens arbetsinsatser görs inte, eller
åtminstone är det ingen som riktigt känner till det.

Det vet jag faktiskt inte, om det är någon som följer upp och kollar så att jag gör det
som jag ska göra. Tjänsteman

Arbetsinsatserna utvärderas inte i någon egentlig mening. Det finns ingen utvärdering
av varje enskild medarbetare, det mäts inte antalet kilo påverkan som han eller hon
har. Det är nog mer kansliet i klump där man i kraft av verksamhetsberättelsen kan
tolka någonting i från. Men, jag vill påstå att vi inte har någon uppvisning av
påverkan, vi jobbar som vi alltid gjort, man gör sitt bästa....tror man.

Tjänsteman

Tjänstemännen rapporterar till politikerna i nämnden. Den här
rapporteringen sker i dialogform och det finns utrymme för diskussion.
Därmed uppmärksammas inte endast de konkreta nyckeltal som
tjänstemännen har att tillgå, utan även mjukare variabler framgår. Dock
poängterar flera tjänstemän att det finns ett starkt fokus på resultat i
siffror, dvs hårddata.

Det är alltid halvårsuppföljning som redovisas i nämnden, vad det gäller antal
arrangemang, antal deltagare och hur arrangemanget varit…och sedan är man alltid
med på nämnden som handläggare så att man kan föra diskussionen direkt med
politikerna. Tjänsteman

Jag redovisar till nämnden, jag redovisar kontinuerligt till exempel mått på
besöksfrekvenser, graden av massmedial uppmärksamhet och resultatet från våra
enkäter…plus en massa egna iakttagelser som vi gör. Uppdragsgivaren får rätt
mycket, och de är ju själva med och ser på verksamheten.

Tjänsteman

Det finns en sådan extrem fokusering på kvantitet, resultat i siffror och på
produktionsvolym. Och det är ett problem att vi inte hinner slipa de kvalitativa
uppföljningsinstrumenten. En anledning är att vi arbetar efter en konventionell
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förvaltningsmodell, där vi har en budgetstyrd verksamhet.
Tjänsteman

Det är många politiker som är nöjda så länge vi håller oss inom budgetramarna och
ser till att vi har en effektiv förvaltning. Tjänsteman

Det har nyligen inletts ett arbete med att hitta en röd tråd för
verksamheten genom att bryta ned de övergripande inriktningsmålen till
mindre målsättningar för varje delverksamhet.

Det är i princip en uppställning på kvalitet och prestationer hela vägen ned, inom
varje område…exempelvis miljö, framtid, ekonomi, och så vidare.

Tjänsteman

7.2 Uppfattningar om mått & mätning

 7.2.1 Vad är viktigt?

Tjänstemännen är tämligen eniga om vad som är viktigt för
verksamheten. Tjänstemännen nämner som viktigt för sina respektive
inriktningar faktorer som kvalitet, marknadsföring, utbud, tillgänglighet,
och uppmärksamhet.

Viktigt är att man ska vara tydlig att tala om var, när och hur verksamheten äger
rum, alltså stora krav på genomslagskraft i marknadsföringen. Sedan ska vi vara
noga med att vara lyhörda för att med våra insatser komplettera verksamheter som
finns. Tjänsteman

Viktigt är att det finns ett varierat utbud, att alla som vill har tillgång till det…att
verksamheten finns på så många ställen som möjligt, att utbudet är brett
tillgängligt…att kundgrupperna själva ska vara med att tycka till och arrangera.

Tjänsteman

 7.2.2 Kan det som är viktigt mätas?

Tjänstemännen är eniga beträffande möjligheten att mäta de aspekter
som de framhåller som viktiga. Samtliga tillfrågade anser att det finns
stora svårigheter med att mäta vissa aspekter, men att det inte är
omöjligt. Verksamhetens kvalitet, till exempel, är subjektiv och
framhålls därför som särskilt svår att mäta.

Den svåra sidan med vårt uppdrag är just att vi inte alldeles busenkelt kan mäta
upplevelser, det här är en upplevelsebransch. Antal kilo upplevelse per besökare är ju
ganska absurt. Tjänsteman
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Det är inte alldeles lätt att definiera mått…det som är lättare är ju de kvantitativa
måtten…men just de här kvalitetsmåtten är jättesvåra, det är ju svårt att mäta
känslan och det är ju den som är kvaliteten. Tjänsteman

Ja, egentligen borde det kunna gå att mäta allting, och har man inte verktygen så går
det säkert att utveckla dem…att man skapar ett antal parametrar som mäter en
människas reaktioner…och det kanske man kan göra med djupintervjuer som
kommer fram till någon slags skala…det är inte svårare eller konstigare än att göra
ett personlighetstest eller intelligenstest. Tjänsteman

 7.2.3 Bör mätning förekomma?

Samtliga tillfrågade tjänstemän uttrycker ett behov och en önskan av att
mäta. Ingen påtalar heller några begränsningar om att det inom något
område skulle vara olämpligt att mäta.

Jag brukar säga så här med att mäta insatser i vår verksamhet…det har många
gånger varit argumentet att det handlar om tycke och smak, och kvalitet och vad är
det och hur mäter man det…men svårigheten att mäta får inte bli ett argument för att
låta bli att försöka. Tjänsteman

Jag tycker att man ska försöka mäta i alla fall, då är man inne på något väsentligt,
nämligen att diskussionen pågår, forskningen pågår…och det är ju egentligen en resa
som är jätteviktig…sen kommer de ju att förändras över tiden. Genom mätning
skulle man kunna komma in och prata om den här fördjupningen…det är en sådan
klyscha att säga att något är kvalitet, det är så intellektuellt uttröttat…säg någonting
mer…det är ju då det börjar bli intressant. Tjänsteman

Jag tycker att man bör mäta…även kvalitativa aspekter som bredd och tillgänglighet.
Tjänsteman

7.3 Det balanserade styrkortet

Kansliet tog inom ramen för ett samarbete med Linköpings Universitet
under hösten 1998 fram ett balanserat styrkort. Projektet omfattade endast
framtagandet av ett styrkort. Det styrkort som togs fram har inte
implementerats och de erfarenheter som tjänstemännen har på kansliet
härstammar från projektet.
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 7.3.1 Uppfattningar om konceptet

De tillfrågade är positivt inställda till konceptet balanserat styrkortet, eller
åtminstone positiva till det som de känner till om styrkortet. Det som gör
tjänstemännen mest intresserade är möjligheten att styrkortet uppfattas som
ett sätt att kunna fånga aspekter i verksamheten som inte gjorts tidigare,
mer kvalitativa aspekter.

Konceptet är bra. Att överhuvudtaget styra in det på ett sådant här svårt område är
bra. Det känns fräscht och nytt, man har ju mest sysslat med kvantitativa mått
förut...men då kommer man inte åt det väsentliga det är ju sådant som man kommer
åt med styrkortet. Tjänsteman

Det är ju den här kvalitativa sidan som jag framförallt tycker att man kan komma
åt, att få in en kvalitativ syn och en helhetssyn på verksamheten. Konceptet balanserat
styrkort borde vara ett bra verktyg för att exempelvis beskriva och analysera
kvalitetsbegreppet. Tjänstemän

Det är bra för om man ska kunna förändra är det bra att ha belägg för dagens
situation, och då se om det är något som behövs förändras, för det handlar det mycket
om när man pratar med politiker. Man kan inte bara tycka, utan man måste belägg
för det man tycker. Tjänstemän

Det finns andra som för att beskriva sin syn på balanserat styrkort använde
sig av andra benämningar och som var mer entusiastiska än andra.

I sådana här sammanhang använder jag kvalitetskarta. Alltså att i samspel med
utförarorganisationen så diskuterar man igenom hur kvalitetskartan kan se ut, och
då försöker vi se en massa olika variabler. Det finns en massa olika aspekter på hur
en bra verksamhet ska se ut. Jag tror att vi har en högre ambitionsnivå i förhållande
till andra kommuner att slippa verktygen för uppföljning av verksamheterna. 

Tjänsteman

Det finns absolut inga nackdelar, all diskussion som handlar om att få folk att förstå
hur viktigt det är att man strukturer sådana här frågor höjer ju vår kompetens.
Samtidigt som det blir ett sätt för oss att bevaka att pengarna används rätt. 

Tjänsteman

Mer tveksamma stämmor som tror att konceptet i princip är bra men som
inte vet hur de ska gå tillväga och som ser problemen att kunna mäta det
som verkligen är väsentligt och betydelsefullt framkom under intervjuerna.

Jag är inte riktigt säker.....men jag kan tycka att det kan vara bra med något slags
mätinstrument i den här verksamheten....men jag har svårt att förstå hur det skulle
gå till. När jag läste studenternas arbete så tror jag att det skulle kunna vara
något.....eftersom det är svårt att mäta i den här branschen så borde man undersöka
de möjligheter som finns. Tjänsteman



Kommunalanställdas förändringsbenägenhet beträffande Balanced Scorecard

57

En viss övertro på att man med hjälp av balanserat styrkort alltid kommer åt det
som är väsentligt. Vissa saker är ju väldigt svåra att mäta, och det är kanske just
det allra svåraste som kanske just är det väsentligaste. 

Tjänsteman

 7.3.2 Bör det implementeras?

Styrkortet som sådant var samtliga positivt inställda till och samtliga anser
att styrkortet ska implementeras och bli en del av verksamhetsstyrningen.

Jag tycker att ideen är bra att införa BSC på dessa svårmätbara sektorer, så den
vetenskapliga hållningen är sund, för det är mycket lätt att mäta och följa upp
asfalteringen av en väg. Men det här som vi håller på med handlar om människor,
livet, stimulans, idéer och känslor. Det är mycket luddigare.

Tjänsteman

Jag tycker att det finns ett stort behov av vad jag kallar kvalitetskarta och det är
ungefär samma sak som balanserat styrkort. Vi har t ex börjat resonera med vissa
utförare för att de ska förstå att de inte är en självständig låda utan att vi faktiskt är
intresserade av vad de får ut och vad de håller på med. 

Tjänsteman

Av personalen nämns som eventuella problem för att kunna implementera
styrkortet bl.a. brist på tid till följd av hög arbetsbelastningen.

Jag tycker att styrkortet är bra, det är ju bara det att tiden ska finnas, det är det
största problemet....arbetstakten i nämnden är idag oerhört uppskruvad

Tjänsteman

Problemet är tid, men å andra sidan tycker nog de flesta att det är viktigt så viljan
finns nog. Vi slits mellan många olika saker och det är ett högt arbetstempo.

Tjänsteman

Samtidigt menar personalen att det borde gå att genomföra dels pga. att
politikerna i allmänhet är intresserade av den här typen av instrument, samt
att kanslichefen är positivt inställd till balanserat styrkort. Dock menar
vissa tjänstemän att konfrontation mellan beställare och utförare kan uppstå
då styrkortet, av vissa utförare, kan uppfattas som ett
övervakningsinstrument.

Politikerna är mycket lyhörda för att gå vidare på sådana här spår, sedan kan
problemen uppstå med utförarna, vi blir ofta lite misstolkade när vi går ut och börjar
diskutera deras verksamhet, de tror att vi är poliser eller utsända spioner från den
politiska nivån och då skuddar de sig Tjänsteman

Det är just att man ska komma till skott. Jag tror att om man bara strukturerar
upp det här, och vi har en kanslichef som tycker det här är viktigt så tror jag att det



Kommunalanställdas förändringsbenägenhet beträffande Balanced Scorecard

58

inte att det ska vara några problem med tidsaspekten. Men det måste klart
prioriteras, dock är inte tiden ett omöjligt problem. Tankebanorna är ju faktiskt
initierade redan i med projektet i höstas. Tjänsteman
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8 ANALYS AV EMPIRIN

I det här kapitlet analyseras empirin med hjälp av den teoretiska
referensram som presenterades i kapitel tre till fem. Kapitlets disposition
är uppbyggd enligt samma rubriksättning som empirikapitlen och
informationen om analysobjekten under respektive analysavsnitt återfinns
under motsvarande emperiavsnitt. Den empiri som ligger till grund för
analysavsnitt 8.1.1 återfinns således i empiriavsnitt 6.1.1 respektive 7.1.1,
analysavsnitt 8.1.2 återspeglar 6.1.2 respektive 7.1.2, osv. Kapitlet avslutas
med en analys av övergripande uppfattningar som påverkar
förändringsbenägenheten.

8.1 Verksamhetsbeskrivning

 8.1.1 Enheternas förutsättningar

åda enheterna utrycker en önskan om en mer formell och konkret
verksamhetsuppföljning. En formaliserad och konkretiserad
uppföljning skulle enligt enheternas representanter tjäna två syften.

Det skulle dels främja den interna verksamhetsuppföljningen och dels
underlätta att på ett tydligt sätt kunna rapportera uppåt i organisationen till
ansvariga politiker. I enlighet med det som vi skrivit under kapitel 4.2
(även kapitel 3.2.3) erhålls vid implementeringen av ett balanserat styrkort
ett styrverktyg som på ett systematiskt vis uppmärksammar helheten.
Metoden för att uppmärksamma helheten i balanserat styrkort görs genom
en formalisering och konkretisering av vad som är viktigt i verksamheten,
och som därmed bör uppmärksammas (kapitel 3.2.2). Enheternas önskan
om en mer formell och konkret verksamhetsuppföljning är enligt vår
uppfattning att betrakta som att man efterfrågar  konsekvenserna av
förändringen av att införa balanserat styrkort. Förändringsteorin säger att
det är viktigt för förändringsviljan att organisationens individer önskar
konsekvenserna av den aktuella förändringen (kapitel 5.1.1). Således anser
vi att det med utgångspunkt från personalens uppfattningar finns en faktor,
nämligen en önskan om förändringens konsekvens, som pekar på att det
finns en förändringsvilja.

Det finns dock vissa nyansskillnader mellan enheterna då de tillfrågade
uttrycker en önskan respektive ett behov av mer formaliserade och
konkretiserade verksamhetsuppföljningar. Omsorgsenhetens personal
uttrycker klart och tydligt en önskan om förbättrad uppföljning. De vill att

B
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uppföljningen ska göras i syfte att kunna användas som en slags jämförelse
med andra enheter, att fokusera på mer kvalitativa aspekter, samt att
politikerna ska kunna använda uppföljningen för utvärdering. Detta
beskrivs inte lika klart av nämndenhetens tjänstemän. De säger istället att
det finns ett behov av förbättrad uppföljning till följd av politikernas
tendens att se verksamheten som icke prioriterad, samt att politikernas
kompetens på området är begränsad. Tjänstemännens uppfattningar tolkar
vi som ett uttryck för ett behov och inte som en önskan, som är fallet i
omsorgsenheten. Ett behov är en starkare drivkraft än en önskan och vi
menar att det därmed, i detta avseende, finns en större
förändringsbenägenhet i nämndenheten än i omsorgsenheten. Skillnaden
mellan behov och önskan, som vi uppfattar den, är att ett upplevt behov av
något betyder att detta något uppfattas som en nödvändighet medan önskan
snarare beskriver en längtan efter något, vilket inte betyder att det, dvs
detta något, för den skull är nödvändigt. Vi tror att  uppfattningen om något
som anses nödvändigt är en starkare drivkraft för förändring än  längtan
efter detta något.

Anledningen till nämndenhetens mer direkta behov verkar vara en effekt av
att tjänstemännen uppfattar att politikerna upplever verksamheten som
”flummig” och svårfångad. Därför ser tjänstemännen ett behov av att klart
framlägga vad kansliet arbetar med. Det finns ett uppdämt behov av att
motivera och försvara verksamhetens existens. I omsorgsenheten verkar det
inte föreligga ett behov av att rättfärdiga och motivera verksamhetens
existensberättigande i samma utsträckning som för nämndenheten. Vi
menar att det är en effekt av att omsorgsenhetens verksamhet är väl känd
och att verksamheten inte, av politikerna, uppfattas som ”flummig” och
svårfångad. Det finns troligen en bättre kompetens hos politikerna att förstå
omsorgsverksamheten. Ytterligare en faktor som gör att vi drar slutsatsen
att politikernas kompetens är större vad det gäller omsorgsverksamhet är att
den är reglerad av staten, dvs den är författningsstyrd. Detta faktum ställer
naturligtvis helt andra krav på ansvariga politiker.

 8.1.2 Enheternas vision

Omsorgsenhetens personal och nämndenhetens tjänstemännen uttrycker
tydliga skillnader ifråga om enheternas respektive vision. Vi väljer
därför att analysera enheternas uppfattningar om visionen var för sig.

• Omsorgsenhetens vision

Omsorgsenhetens personal upplever att visionen och verksamhetens mål är
ogenomförbara. Som skäl till detta anger personalen själva att
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förutsättningarna har blivit sämre sedan den senaste upphandlingen.
Visionen var måhända rimlig tidigare men upplevs nu efter nedskärningar
som orimlig. Det här utgör ett stort problem vid en eventuell
implementering av det balanserade styrkortet. Visionen är central för det
balanserade styrkortet och ligger till grund för hela nedbrytningen från
vision till strategiska mål till nyckeltal (kapitel 3.2.3). Om visionen är
orealistisk kommer således även de strategiska målen att bli orealistiska.
Detta medför i sin tur att såväl kritiska framgångsfaktorer som nyckeltal
bygger på orealistiska förutsättningar. Det här vållar två uppenbara
problem avseende förändringsbenägenheten inför implementeringen av
styrkortet.

För det första gör det faktum att visionen upplevs som ogenomförbar att
hela styrkortet bygger på ett framtida önsketillstånd som personalen inte
tror kan uppnås. Man kommer därmed att veta att de mål,
framgångsfaktorer och nyckeltal som formuleras reflekterar något som är
orealistiskt. Ett sådant styrkort upplevs som irrelevant och kommer inte att
fokuseras i den dagliga styrningen. Personalen kommer därmed anse att det
är ogenomförbart att ta fram ett balanserat styrkort som fungerar som det
skall. Känslan av genomförbarhet inför en förändring är en förutsättning för
att förändringsvilja skall kunna uppstå (kapitel 5.1.4). Att visionen upplevs
som ogenomförbar gör att framtagandet av ett balanserat styrkort upplevs
som ogenomförbart och begränsar därmed förändringsbenägenheten.

För det andra medför en ogenomförbar vision som ligger till grund för
framtagandet av ett balanserat styrkort, i enlighet med ovanstående
resonemang, att styrkortet blir irrelevant då det reflekterar målsättningar
som inte kan uppnås och därför inte fungerar som ett trovärdigt
styrverktyg. En förutsättning för förändringsbenägenhet är att man önskar
konsekvenserna av den aktuella förändringen (kapitel 5.1.1). Eftersom
förändringen, dvs implementeringen av ett balanserat styrkort, i det här
fallet inte upplevs som att leda till förbättring kommer
förändringsbenägenhet inte att uppstå.

Omsorgsenhetens personal anser dock att det är viktigt med visioner och
mål. Att dagens vision anses ogenomförbar innebär att personalen idag
saknar en fungerande vision varmed omsorgsenheten borde omformulera
sin vision. Om detta görs erhåller enheten en trovärdig vision som kan ligga
till grund för ett fungerande balanserat styrkort och problemen med en
ogenomförbar vision försvinner. Vi ser således att den brist på
förändringsbenägenhet som uppstår på grund av dagens vision kan
begränsas av att visionen ändå borde omformuleras.
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Omsorgsenhetens personal uttrycker även att de saknar en konkret strategi
och tydliga direktiv för att nå visionen. Implementeringen av det
balanserade styrkortet innebär bland annat att verksamheten formulerar
tydliga strategiska mål som översätts till kritiska framgångsfaktorer som i
sin tur utvärderas genom nyckeltal. Därmed kan styrkortet skapa förståelse
för vad som är viktigt och hur det som är viktigt påverkas (kapitel 3.2.3).
Framtagandet av styrkortet bidrar därmed med en konkret strategi och
tydliga direktiv för hur visionen kan uppnås. Omsorgsenhetens personal ger
därmed uttryck för att de i detta avseende önskar den aktuella förändringen
vilket bidrar till hög förändringsbenägenhet (kapitel 5.1.1).

• Nämndenhetens vision

Nämndenhetens tjänstemän uttrycker att de saknar och efterfrågar en för
enheten gemensam vision. Det balanserade styrkortet bygger på en
nedbrytning av verksamhetens vision och avsaknaden av en vision innebär
givetvis att ett balanserat styrkort inte kan implementeras. Normalt torde
det dock inte vara något problem att formulera en vision. Ett stort problem
beträffande möjligheten att framgångsrikt implementera ett gemensamt
styrkort för nämndenheten är därför att tjänstemännen uttrycker tvivel om
att nämndens politiker besitter nödvändig kompetens att formulera en
vision. Eftersom visionen är en absolut nödvändig beståndsdel i det
balanserade styrkortet innebär faktumet att tjänstemännen tvivlar på
verksamhetens förmåga att ta fram en fungerande vision indirekt att de
även tvivlar på dess förmåga att implementera ett balanserat styrkort. I
enlighet med kapitel 5.1.4 måste de som berörs av en förändring inse att
förändringen kan genomföras för att en förändringsvilja skall uppstå.
Tvivlet på politikernas förmåga att formulera en fungerande vision har
därför en begränsande effekt på tjänstemännens förändringsbenägenhet
inför implementeringen av det balanserade styrkortet.

 8.1.3 Dagens interna styrförhållanden

Personal i omsorgsenheten och i nämndenheten ger uttryck för att
uppföljningen av verksamheten är otillräcklig och att den inte täcker in
aspekter som, av operativ personal, anses vara viktiga för verksamheten.
Vidare poängterar personalen att det är ett ensidigt fokus i
verksamhetsuppföljningen. Både vårdpersonal och tjänstemän anser att det
är ett starkt fokus på de kvantitativa sidorna, särskilt betonas fokus på de
ekonomiska aspekterna. De menar att det finns kvalitativa delar i
verksamheten som är betydelsefulla men som av olika anledningar inte
uppmärksammas i samma utsträckning. En av poängerna med balanserat
styrkort är att organisationen, i det här fallet enheterna, genom
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framtagandet av styrkortet bildar konsensus kring det som anses viktigt för
organisationens fortlevnad (kapitel 3.2.2, 3.2.3 samt 4.2). Ett väl
implementerat styrkort skulle därför kunna lyfta fram andra, för enheterna,
viktiga områden och förankra dessa i organisationen. Används konceptet
korrekt kommer den ensidiga uppmärksamheten på det kvantitativa ersättas
av ett balanserat synsätt där flera olika viktiga områden uppmärksammas
och behandlas på ett likvärdigt sätt (kapitel 3.2.3 samt 4.2). Personalen i
enheterna uttrycker även att de inte ser en tydlig koppling mellan
arbetsinsats och resultat, i den mån de upplever någon koppling
överhuvudtaget. Egenskaper som användningen av balanserat styrkort ger
är bland annat att det lämnar snabb respons på hur arbetsinsatser påverkar
de viktiga nyckeltalen och därmed resultatet (kapitel 3.2.3 samt 4.2). Med
utgångspunkt i personalens utsagor anser vi att viljan till förändring borde
vara hög eftersom personalen är positivt inställda till konsekvenserna av
balanserat styrkort (kapitel 5.1.1). Konsekvenserna är i detta avseende att
bilda konsensus kring vad som är betydelsefullt, att uppnå en nyanserad
balanserad fokusering samt att ge snabb och tydlig respons på utfört arbete.

Det finns tydliga nyansskillnader mellan och inom enheterna vad det gäller
synen på verksamhetsuppföljning, vad som borde uppmärksammas och på
vilket sätt fokus är ensidigt. I omsorgsenheten verkar det finnas en del av
personalen som anser att det är ett ensidigt fokus på ekonomin, men det
finns samtidigt andra i omsorgsenheten som hävdar att de faktorer som
bidrar till hög vårdkvalitet är vad som framförallt ägnas uppmärksamhet.
Personalen inom omsorgsenheten ger således inte entydiga beskrivningar
på vad som uppmärksammas. Vad som uppmärksammas är mycket otydligt
eftersom personalen ger uttryck för olika saker som uppmärksammas och
om det är bra eller dåligt. Nämndenhetens tjänstemän ger intryck av att ha
en betydligt mer homogen bild och anser att det finns ett ensidigt
kvantitativt fokus och tjänstemännen svarar entydigt på vad som ägnas
uppmärksamhet. Överhuvudtaget verkar omsorgspersonalen inte i samma
utsträckning veta vad som uppmärksammas och de ger inkompatibla svar
på frågan vad som ägnas uppmärksamhet. Nämndenheten å andra sidan
svarar på samma fråga betydligt mer kompatibelt och vet i större
utsträckning vad som uppmärksammas. Vidare är det värt att notera att
omsorgsenheten enligt personalens utsagor inte uppmärksammar och
utvärderar med hjälp av nyckeltal utan detta sker endast i verbal form.
Förvisso finns det en utbredd dokumentation men det är inget som till
personalens vetskap används, i någon större utsträckning, i
uppföljningsarbetet. Tjänstemännen använder däremot nyckeltal i sitt
arbete och dessa nyckeltal är som tidigare nämnts en betydande och viktig
del av verksamhetsuppföljningen. Däremot utvärderas inte de enskilda
tjänstemännens arbete i större utsträckning utan det är kansliet i helhet som
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utvärderas. Gemensamt för båda enheterna är att responsen på utfört arbete
upplevs som bristfällig. Men det finns skillnader i detta avseende och
omsorgspersonalen uttrycker att de själva kan se vad de gör men att det inte
görs någon formell utvärdering på arbetet. Nämndenhetens tjänstemän är
mer kluvna och menar att respons ges till viss del, men den är inte
tillräcklig eller heltäckande.

8.2 Uppfattningar om mått & mätning

 8.2.1 Vad är viktigt?

Vid konstruktionen av ett balanserat styrkort är det nödvändigt att
definiera vad som är viktigt för verksamheten i strategiska mål och
kritiska framgångsfaktorer (kapitel 3.2.3). Om man inte kan komma fram
till vad som är viktigt så kan man heller inte mäta det som är viktigt. För
att personalen skall kunna uppleva att det är genomförbart att
implementera styrkortet är det därför nödvändigt att de anser det möjligt
att definiera vad som är viktigt för verksamheten. Känslan av
genomförbarhet inför en förändring är som vi tidigare redogjort för
(kapitel 5.1.4) en förutsättning för att förändringsbenägenhet skall kunna
uppstå. Omsorgsenhetens personal och nämndenhetens tjänstemän ger
exempel på vad de anser viktigt för sina respektive verksamheter.
Utifrån detta menar vi att de ger uttryck för att de kan definiera vad som
är viktigt för sina respektive verksamheter. Därmed utgör deras
uppfattningar på den här punkten inget problem för
förändringsbenägenheten.

På frågan om vad som är viktigt för respektive verksamhet uttrycker sig
dock omsorgsenhetens personal och nämndenhetens tjänstemän olika.
Omsorgsenhetens personal ger varierande svar på vad som är viktigt
medan nämndenhetens tjänstemän är mer överens. Detta antyder att
tjänstemännen har mer klart för sig vad som är viktigt och lättare kan
bilda konsensus kring vad som är viktigt än omsorgsenhetens personal.
Uppfattningen av genomförbarhet framstår därför tydligare hos
nämndenhetens tjänstemän än hos omsorgsenhetens personal.

Vi ser att en trolig orsak till denna skillnad är att tjänstemännen på
nämndenheten, till skillnad mot omsorgsenhetens personal, har ansvar
för uppföljning och rapportering. Därmed ägnar de troligtvis i större grad
tid åt att fundera över och diskutera dessa frågor, varmed deras svar blir
mer kompatibla. Detta bekräftas av att tjänstemännen själva uttrycker att
de ständigt försöker ”slipa verktygen” för uppföljning och rapportering
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samtidigt som omsorgsenhetens personal på frågan om vad som är
viktigt för verksamheten snarare ursäktade sig med ”det har jag aldrig
tänkt på”.

 8.2.2 Kan det som är viktigt mätas?

Att mäta det som anses viktigt för verksamheten är en central aspekt hos
det balanserade styrkortet (kapitel 3.2.3). Vi erhöll i stort sett likartade svar
på frågan huruvida det som är viktigt kan mätas. Såväl omsorgsenhetens
personal som nämndenhetens tjänstemän svarar att många aspekter kan
vara svåra att mäta, men att det går. Uppfattningen om genomförbarhet,
vilket är en förutsättning för förändringsvilja (kapitel 5.1.4), framstår
därmed tydligt och de tillfrågades förändringsbenägenhet gentemot en
eventuell implementering av styrkortet begränsas inte av tvivel på
verksamhetens förmåga att mäta viktiga aspekter.

Båda enheternas personal säger att det går att mäta trots att det är svårt.
Nämndenhetens tjänstemän förefaller dock trovärdigare än
omsorgsenhetens personal i denna utsaga. Omsorgsenhetens personal säger
lite schablonmässigt att ”jag vet inte hur man skall mäta, men det går
säkert” medan nämndenhetens tjänstemän aktivt ger konkreta förslag på
hur denna mätning kan genomföras. Vår känsla av att mätningen verkligen
uppfattas som genomförbar är därför starkare beträffande nämndenheten än
omsorgsenheten. Denna skillnad har troligtvis samma grund som den
föregående punkten, nämligen att nämndenhetens tjänstemän i större
utsträckning arbetar med frågor om uppföljning och ägnar tid åt att ta fram
mått för utvärdering.

 8.2.3 Bör mätning förekomma?

För att undersöka huruvida enheternas personal uppvisar
förändringsbenägenhet gentemot ett koncept som innehåller ett så pass
starkt mätmoment som det balanserade styrkortet räcker det inte med att
endast undersöka om det går att mäta, utan även om personalen anser att
man bör mäta. Som vi redogjorde för i kapitel 5.1.1 är ju en starkt
bidragande faktor till förändringsvilja nämligen att individen önskar
konsekvenserna av den aktuella förändringen. Huruvida denna önskan om
mätning föreligger anser vi återspeglas av personalens uppfattningar om
lämpligheten i att mäta. Både omsorgsenhetens personal och
nämndenhetens tjänstemän ger uttryck för att man bör mäta såväl
kvantitativa som kvalitativa aspekter i respektive verksamhet. Därmed
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anser vi att det i båda enheterna återfinns en förändringsbenägenhet i det
här avseendet.

Det föreligger emellertid även på den här punkten en viss nyansskillnad i
uppfattningarna som speglas av respektive verksamhets personal.
Nämndenhetens tjänstemän är eniga och bestämda. De menar att det finns
ett behov av att mäta, att man bör mäta trots svårigheterna och att det
ingenstans i verksamheten är olämpligt att mäta. Med andra ord uttrycker
de tydligt att de önskar de mätrelaterade konsekvenserna av det balanserade
styrkortet. Omsorgsenhetens personal är återigen mer delade i sina
uppfattningar. Medan vissa med stor entusiasm anser att man bör mäta är
andra mer skeptiska. Man hänvisar då till den oönskade risken att måtten
används i jämförelser med andra enheter och att vårdtagarnas respektive
behov skiljer sig så pass mycket att man skulle behöva en uppsättning mått
för varje vårdtagare. Uppfattningen att man bör mäta framstår därför
starkare och tydligare hos nämndenhetens tjänstemän än hos
omsorgsenhetens personal.

Vi tror att orsaken till denna skillnad främst handlar om vana respektive
ovana. Tjänstemännen har en tradition av att arbeta med mått, nyckeltal och
uppföljningar. Att mäta är för dem ingenting nytt som förefaller farligt. Det
är snarare ett effektivt sätt att få klart för sig hur det egentligen ligger till i
verksamheten. Omsorgsenhetens personal har inte samma erfarenhet av att
använda sig av mått. Vissa säger själva att mätning är någonting nytt och
att de inte riktigt ser hur det kan vara till hjälp i det dagliga arbetet. Som i
så många andra sammanhang kan ett utbud skapa ett behov, och då utbudet
av mått ännu inte perforerat omsorgsenheten har behovet inte skapats.
Osäkerheten kring hur mätning kan bistå i det dagliga arbetet uttrycks dock
bara av en liten minoritet av de tillfrågade.

8.3 Det balanserade styrkortet

 8.3.1 Uppfattningar om konceptet

Samtliga tillfrågade på båda enheterna är positiva till konceptet balanserat
styrkort. Omsorgsenhetens personal säger sig endast se fördelar med
konceptet samtidigt som nämndenhetens tjänstemän deklarerar ett direkt
behov av ett dylikt styrinstrument. De ger därmed uttryck för att önska
implementeringen av styrkortet vilket ger hög förändringsvilja (kapitel
5.1.1). Nämndenhetens tjänstemän ser dessutom, som nämnts, ett behov av
styrkortet vilket i enlighet med kapitel 5.1.1 även det ger hög
förändringsvilja.
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Medan omsorgsenhetens personal inte ser några nackdelar med konceptet
uttrycker vissa av nämndenhetens tjänstemän en viss skepticism. De varnar
för risken för övertro på konceptets förmåga att komma åt det väsentliga
och svårigheterna med att mäta det som är viktigast. Det här skulle kunna
innebära att tjänstemännen är mer skeptiska än omsorgsenhetens personal
till att implementera styrkortet. Vi tror dock inte det. Att omsorgsenhetens
personal inte påtalar några nackdelar med konceptet beror nog på okunskap
och på att de inte funderat över konceptet snarare än att det inte finns några
nackdelar. Under intervjuerna vid omsorgsenheten observerade vi en
påfallande osäkerhet om vad det balanserade styrkortet egentligen handlar
om. Då kunskap om den aktuella förändringen är en förutsättning för
förändringsvilja (kapitel 5.1.5) kan den här okunskapen om konceptet bidra
med motstånd mot en eventuell implementering. Att nämndenhetens
tjänstemän däremot uppvisar kunskap om det balanserade styrkortet och
samtidigt ställer sig positiva till konceptet ger en trovärdigare indikation
om att de verkligen önskar en implementering. Vi menar därför att
förändringsbenägenheten är större inom nämndenheten än inom
omsorgsenheten, trots skepticismen från nämndenhetens tjänstemän.

 8.3.2 Bör det implementeras?

På frågan huruvida det balanserade styrkortet bör implementeras ger
båda enheternas representanter samma svar. Såväl nämndenhetens
tjänstemän som omsorgsenhetens personal vill implementera styrkortet.
Detta är ett tydligt uttryck för önskan om förändringen ifråga (kapitel
5.1.1). Samtliga tillfrågade nämner samma svårigheter med en eventuell
implementering, nämligen hög arbetsbelastning redan idag och tidsbrist.
Detta är två faktorer som kan allvarligt begränsa
förändringsbenägenheten då de kan ge uppfattningen av att respektive
verksamhet inte kan genomföra förändringen, vilket verkar begränsande
på förändringsviljan (kapitel 5.1.4). Både nämndenhetens tjänstemän och
omsorgsenhetens personal förklarar dock att politikerna respektive
enhetschefen är entusiastiska inför konceptet. De tror därför att om det
krävs så kan omprioriteringar säkerligen göras för att möjliggöra ett
helhjärtat arbete med styrkortet. Att det idag råder hög arbetsbelastning
och tidsbrist behöver därför inte nödvändigtvis utgöra något problem när
det väl kommer till kritan. Det förändringsmotstånd som känslan av
ogenomförbarhet idag ger upphov till är således överkomligt.
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9 SLUTSATSER

I kapitlet sammanfattar vi vad vi kom fram till i analyskapitlet genom att
besvara syftet. Dessutom bidrar vi med några resonemang kring vårt
resultat och kring vår undersökning.

yftet med vår uppsats var att identifiera problem och möjligheter
vid en implementering av balanserat styrkort med avseende på
personalens uppfattningar om implikationerna av styrkortet. Dessa

problem och möjligheter kom vi fram till i det föregående analyskapitlet.
För att klarlägga våra upptäckter presenterar vi resultatet på ett lite
överskådligare vis nedan. Respektive problem och möjlighet som nämns
är gemensam för båda enheter om inte annat anges. På vilket sätt och hur
mycket dessa uppfattningar påverkar förändringsviljan framgår i
analyskapitlet.

Problemen som begränsar förändringsbenägenheten

• Visionen upplevs som ogenomförbar (omsorgsenheten)
• Tvivel om ledningens förmåga att formulera en övergripande vision

(nämndenheten)
• Stora svårigheter förknippade med mätning av vissa aspekter
• Risk för övertro på styrkortets förmåga att komma åt det väsentliga

(nämndenheten)
• Hög arbetsbelastning och tidsbrist
• Låg kunskap om konceptet (omsorgsenheten)

Möjligheterna som främjar förändringsbenägenheten

• Önskan om mer formell och konkret verksamhetsuppföljning
• Anser att det idag saknas konkret strategi och tydliga direktiv

(omsorgsenheten)
• Upplever idag ett oönskat ensidigt fokus på kvantitativa aspekter
• Upplever idag en otydlig koppling mellan arbetsinsats och resultat
• Anser att man kan definiera vad som är viktigt
• Anser att man kan mäta det som är viktigt
• Anser att man bör mäta det som är viktigt
• Har en positiv inställning till konceptet
• Anser att man bör implementera styrkortet

Med denna uppställning kan vi tydligt se att de flesta uppfattningar är

S
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gemensamma och de uppfattningar som är verksamhetsunika återfinns av
någon anledning framförallt bland problemen. Att de verksamhetsspecifika
uppfattningarna huvudsakligen förekommer just bland problemen kan vi
inte se någon förklaring till. Vi kan vidare konstatera att majoriteten av
personalens uppfattningar redovisas som möjligheter, dvs att de främjar
förändringsbenägenheten. De uppfattningar som begränsar
förändringsviljan, dvs problemen, är i flera fall överkomliga i enlighet med
de resonemang som fördes i analyskapitlet. Det allvarligaste problemet ser
vi som det faktum att nämndenhetens tjänstemän tvivlar på politikernas
förmåga att formulera en övergripande vision. Även detta problem må vara
svåröverkomligt men förefaller ändå vara möjligt att överkomma genom att
politikerna ställer högre krav på sig själva och tar ett större ansvar för
formuleringen av visionen. Vi vill därför sammanfatta resultaten med att
konstatera att mycket talar för att personalen besitter en hög
förändringsvilja inför en eventuell implementering av balanserat styrkort
och att de uppfattningar som begränsar förändringsbenägenheten är i stor
grad övervinnliga.

Vidare ser vi att vissa av problemen och möjligheterna kan härledas just till
enheternas egenskap av budgetkopplad verksamhet. Vi avser då problemen
rörande respektive enhets vision och de möjligheter som uppstår utifrån
bristerna i dagens verksamhetsuppföljning. Det faktum att det framkommer
besvär beträffande enheternas respektive vision kan ha sin förklaring i att
det inom den budgetkopplade verksamheten är problematiskt att formulera
en över tiden hållbar vision. Visionsformuleringen är särskilt svår i den
budgetkopplade verksamheten då dess aktörer är beroende av politiska
beslut och inte själva har möjlighet att direkt påverka verksamhetens
resurstilldelning. Resurstilldelningen till budgetkopplade verksamheter
tenderar att vara av tidsbegränsad karaktär. Det innebär att möjligheten till
långsiktig verksamhetsstyrning genom visioner eller liknande begränsas.
Därmed kan en vision som en dag är relevant nästa dag vara orimlig på
grund av politiska omprioriteringar. Desto kortare tidsperiod som budgeten
fastslås för desto svårare blir det att arbeta med visioner. Nämndenhetens
budget fastlås årsvis och har därför mer problem att formulera en hållbar
vision än omsorgsenheten, vars resurstilldelning kan förutbestämmas för
upphandlingsperioden (för närvarande fem år).

Även möjligheterna som uppstår på grund av missnöje över dagens
verksamhetsuppföljning kan som sagt kopplas till den budgetkopplade
verksamhetens särdrag. Uppföljningen i budgetkopplade verksamheter är
på grund av verksamhetens karaktär särskilt problematisk då målen är
verksamhetsdefinierade. Att målen är verksamhetsdefinierade ger den
budgetkopplade verksamheten väsentliga styrproblem med avseende på
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identifiering av brukarbehov, bestämning av verksamhetsorienterade mål,
precisering och operationalisering av dessa mål samt följaktligen också
problem med verksamhetsuppföljning, mätning och värdering av
måluppfyllelse. De här uppenbara svårigheterna med uppföljning i den
budgetkopplade verksamheten gör att det inte är särskilt förvånande att
enheternas representanter idag uppfattar uppföljningen som bristfällig.

Vi hade inför undersökningen en misstanke om att vi skulle kunna
observera tydliga skillnader i uppfattningar mellan utförarenhetens och
beställarenhetens personal tillföljd av att enheterna verkar i olika miljöer
och har helt olika ansvarsområden. Det visade sig inte vara så. De få
skillnader som vi upptäckt kan vi heller inte tydligt hänföra till
verksamheternas olika förutsättningar i egenskap av utförare respektive
beställare. Det här antyder att kommunal personal är tämligen lika
uppfattningar. Det skulle i sin tur kunna indikera en generaliserbarhet hos
resultatet, dvs att de problem och möjligheter vi identifierat är applicerbara
även på övriga kommunala enheter. Vi anser oss dock inte kunna och vill
heller inte dra sådana generella slutsatser. Även om vi i vår undersökning
finner att personalens uppfattningar inte nämnvärt skiljer sig trots olika
förutsättningar för verksamheterna ser vi inte hur de problem och
möjligheter vi identifierat skulle med automatik kunna vara tillämpbara på
samtliga kommunala enheter inom samtliga svenska kommuner. Vi
överlämnar hellre till läsaren att bedöma överförbarheten av vårt resultat
till andra områden. Vi anser det dock rimligt att vårt resultat kan överföras
till att omfatta vissa verksamheter där det finns en vilja och ett behov av
uppföljning som inte tillfredsställts på grund av att verksamhetsområdet är
sådant att resultatet inte kan fångas av traditionella kvantitativa mått. Det
här skulle kunna innefatta skolor, vårdenheter, beställarenheter och
liknande under den förutsättningen att det finns ett uppdämt behov av
tydligare uppföljning. Vi tror nämligen att den likformighet som vi
upptäckte hos de enheter vi undersökte härleds just till kombinationen av
att inse ett behov av uppföljning och frustration över att inte ha
åstadkommit denna uppföljning på grund av svårigheterna förknippat med
det. Översätter vi detta till en begriplig formulering innebär det att
personalen är missnöjda med dagens uppföljning, de anser att man kan
mäta och de vill mäta men man är obekant med eller har inte haft tid att
implementera ett styrverktyg som fångar de svårfångade, men väsentliga,
kvalitativa aspekterna. Råder dessa omständigheter i en verksamhet tror vi
att de problem och möjligheter vi presenterar är relevanta.

Vår undersökning har även det värdet att den kan ligga till grund för andra
typer av styrningsfrågeställningar. Vi kan med gott samvete påstå att
eventuella antaganden att kommunal personal lever i något slags ”velour-
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samhälle” där man är misstänksam mot hårda mått eller dylikt är felaktiga.
Samtliga tillfrågade i vår undersökning vill mäta och de vill mäta även
kvalitativa aspekter. De framstår som mottagliga och välkomnande av nya
influenser och är ivriga att utveckla sin verksamhet. I tydligt fokus har
omsorgsenhetens personal och nämndenhetens tjänstemän vårdtagaren
respektive kommuninvånarna, dvs enheternas respektive kund. Kundens
uppfattningar är för oss helt uppenbart drivkraften för enheternas
ansträngningar. Kunden lyfts numera fram alltmer som det viktigaste
föremålet även för det privata näringslivets uppmärksamhet. I den mån
denna prioritering inkorporeras även hos den operativa personalen i
näringslivet kanske det inte är någon större skillnad mellan uppfattningar
hos operativ personal inom den offentliga sektorn och inom den privata. De
här tankegångarna kan vara bra att ha med sig vid organisationsteoretiska
resonemang inför andra förändringar i den kommunala verksamheten. Vi
menar då att personalorienterade teorier som framkommit utifrån forskning
inom det privata näringslivet kanske är mer tillämpbart än man först tror
även på personal inom kommunal verksamhet.
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR

 Inledande beskrivning, vilka vi är, syfte, mål, att respondenten kommer att
behandlas anonymt. Därefter  frågeställningarna:
 

 -Beskriv arbetsuppgift
 -Ansvarsområden
 -Centrala aspekter i ditt arbete
 -Hur länge har du haft befattningen
 -Anställningstid
 -Har ni arbetat eller kommit i kontakt med balanserat styrkort?
 

 Dagens förhållanden
 

1. Hur återspeglas din arbetsinsats i verksamhetens resultat?
 -Hur utvärderas dina insatser idag?
 

2.  Beskriv vad som ägnas uppmärksamhet åt idag (t.ex. kvalitativa
aspekter)?

 -Hur ägnas detta uppmärksamhet?
 -Vilka mått används idag?
 -Hur upplever du aktuella mått?
 -Ägnas uppmärksamhet åt sådant som är oviktigt?
 -Vad tycker du  är viktigt som idag inte uppmärksammas?
 

 Vision
 

3. Vad är din verksamhets vision?
 

4. Hur upplevs visionen? (genomförbar / utopisk)
 

5. Vad är strategin för att nå visionen?
 

6. Vad har uttalats som viktigt för att nå visionen?
 -Vad har uttalats som  viktigt för verksamheten?
 

7. Vad tycker du är viktigt för att nå visionen?
 -Vad tycker du är viktigt för verksamheten?
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 Mått & Mätning
 
8. Vad är viktigt för verksamheten om vi exempelvis ser till kunden,

exempelvisvårdtagaren eller skattebetalaren?
 

9. Beskriv hur du uppfattar  möjligheten att mäta det som är viktigt?
 -Går det att definiera mått för samtliga viktiga aspekter?
 -Kan dessa mått mätas?
 -Bör dessa mått mätas?
 

10. Hur uppfattar du mätning av kvalitativa aspekter i verksamheten?
 

 BSC- konceptet
 

11. Beskriv vad du tycker om att använda styrkortet i den här typen av
verksamhet?

 -Vilket behov finns det för balanserat styrkort?
 

12. Vilka fördelar resp. nackdelar ser ni med konceptet?
 

13. Vilka  nya inslag har konceptet att tillföra er verksamhet?
 

14. På vilket sätt skulle styrkortet vara till någon hjälp i den dagliga
styrningen?

15. Vad vet du om implementeringsprocessen av balanserat styrkort?
 

16. Vilka svårigheter resp. problem/möjligheter ser ni med att implementera
ett balanserat styrkort i er verksamhet?

 -Vilka är problemen resp. möjligheterna att implementera ett
balanserat styrkort?


