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Bakgrund: Runt omkring oss i samhället finns det organisationer av olika slag. De 

organisationer som påverkar oss mest i vårt dagliga liv är dock troligen de 

kommersiella. För sådana organisationer utgör ägarna en stark intressentgrupp då de 

tillför kapital till verksamheten och för detta kräver ersättning i form av avkastning. För 

många kommersiella organisationer finns det dock fler intressenter med andra krav på 

organisationen och dess verksamhet, till exempel måste industrier investera i 

reningsanläggningar för att inte släppa ut skadlig rök till omgivningen. För de flesta 

organisationer finns det följaktligen minst två olika måldimensioner. Å ena sidan har vi 

ägare och investerare som vill ha avkastning på sitt kapital. Å andra sidan finns det 

intressenter som kräver saker som hög kvalitet, hög säkerhet och tillförlitlighet. Dessa 

olika krav kan skapa en målkonflikt för verksamheten. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att studera och analysera hur målkonflikten mellan 

intressenters säkerhets- och lönsamhetskrav hanteras i verksamhetsstyrningen. 

Genomförande: Med hjälp av intervjuer har vi genomfört fallstudier vid organisationer 

inom äldreomsorg och kärnkraftsindustri.  

Resultat: Vår studie visar på en rad faktorer som bör tas i beaktning vid organisationer 

med målkonfliktsproblematiken. Ledningen måste vara tydlig i sin målprioritering och 

kommunikation, ha en tydlig hantering av sina intressenter och deras krav samt att det 

bör finnas tillfredställande system för felidentifiering och rapporteringsmöjligheter för 

de anställda 

Nyckelord: Management, målkonflikt, säkerhet och lönsamhet, kärnkraftsindustri samt 

äldreomsorg 



ABSTRACT 

Title: Bedsore and Meltdown 

Authors: Marcus Ek & Martin Jobs 

Supervisor: Jörgen Dahlgren 

 

Background: In the society we live in, there are different kinds of organizations. The 

organizations that affect us the most however are probably the commercial ones. For 

these organizations, the owners form a strong a group of stakeholders since they invest 

capital and therefore require return on their investments. Nevertheless, some 

organizations also face demands of safety and quality from other stakeholders. With this 

in mind it becomes clear that organizations sometimes have to handle at least two 

dimensions of goals, owners that demand yield and the general public that demands a 

satisfying amount of safety. These different kinds of goals and demands can create a 

goal conflict situation within the organizations. 

Aim: The purpose of this study is to explore and analyze how the conflict between 

safety and economic goals is handled in the operating control.  

Completion: A case study was carried out in the geriatric care and nuclear power 

industry by means of qualitative interviews. 

Results: The result of this study indicates that there are certain aspects to bear in mind 

for organizations facing the goal conflict situation. The management has to be clear 

about what to prioritize and then clearly communicate this priority to the employees. 

The organization should also have a clearly defined stakeholder strategy concerning 

their demands and requirements. Finally, it is also important for an organization that 

employees have proper communication channels and failure identification systems, so 

that problems can be emphasized.  
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1. INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND 

1998 ‐ TOLEDO, OHIO 

Följande historia är hämtad från: Perrow, Charles, The Next Catastrophe. 

En reaktor vid kärnkraftsverket Davis-Besse strax utanför Toledo, var konstruerad på så 

sätt att den kunde liknas vid en stor stålgryta, i vilken en reaktorkärna kyldes med 

vatten. Under en rutininspektion av denna stålgryta upptäcktes att borsyra hade frätt bort 

stora delar av det skyddande höljet. Trots allvaret i situationen gjordes inget, varken 

från kärnkraftsverkets sida eller från den amerikanska tillsynsmyndigheten, NRC. 

Under ett driftstopp två år senare försökte den dåvarande chefsingenjören Andrew 

Siemaszko åtgärda problemet men hann inte klart på en dag. Då han återvände dagen 

därpå upptäckte han att reparationsutrustningen var borta och att hans överordnade 

redan undertecknat en rapport som sa att felet åtgärdats. Då Siemaszko protesterade och 

försökte påvisa vilka allvarliga följder som kunde följa hänvisade ledningen honom till 

uppgifter om hur mycket det skulle kosta att hålla reaktorn stängd ytterligare tid. Istället 

ansåg ledningen att Siemaszko kunde se över problemet vid nästa inplanerade 

driftstopp, vilket var planerat till två år senare, d.v.s. under 2002. När dagen infann sig 

för detta driftstopp och Siemaszko återigen kunde undersöka det skadade skyddshöljet 

visade det sig att syran frätt bort närmare 31kg av höljets yttre kolstålsbeläggning, vilket 

hade skapat ett stort hål i ytterväggarna kring reaktorn. Det enda som dittills hade 

hindrat en potentiell härdsmälta var en tunn beläggning, motsvarande cirka 1,2 cm av 

rostfritt stål som fanns på insidan av höljet, som ett slags innertak i grytan. Då 

Siemaszko återigen rapporterade detta allvarliga problem till ledningen förflyttades han 

omgående till en annan avdelning på kärnkraftsverket.  

Historien slutar dock inte med detta utan även på den nya posten lyckades Siemaszko 

hitta allvarliga problem, denna gång med kylsystemets pumpanordning. Återigen 

bemöttes hans rapporter med kalla handen från ledningen och han fick svaret att han 

kunde välja på att antingen skriva på en rapport som sa att felen hade åtgärdats, säga 
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upp sig eller att helt enkelt få sparken. Då Siemaszko vägrade skriva på en sådan rapport 

fick han följaktligen sparken från kärnkraftsverket Davis-Besse. 

Ovanstående berättelse är en återgivelse av hur en anställd vid ett kärnkraftverk i Ohio 

upplever att han motarbetas av ledningen då han försökte uppmärksamma 

säkerhetsbrister som kunde ha resulterat i allvarliga följder, inte bara för företaget, utan 

även för omgivningen. En tid efter incidenterna stämdes Andrew Siemaszko av den 

nämnda tillsynsmyndigheten, NRC, för att han ansågs ha underlåtit att rapportera säker-

hetsbristerna. Även FirstEnergy, bolaget som drev kärnkraftsanläggningen har blivit 

stämda av samma myndighet. Oavsett vem som bär skulden till incidenten är exemplet 

en skrämmande historia om hur krav på lönsamhet kan tänkas skapa riskabla beteenden 

hos såväl ledning som anställda. 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Runt omkring oss i samhället finns organisationer av olika slag. Det kan vara den lokala 

badmintonklubben, dansföreningen eller ortens massaindustri. Oavsett vilken sorts 

organisation det rör sig om finns det en bakomliggande orsak till dess existens. Det kan 

vara en skara människor som vill träffas två gånger i veckan för en hambo och en kopp 

kaffe eller som i fallet med massaindustrin, arbeta för att tjäna pengar. 

Bland de organisationer som rotat sig i samhället kan olika kategorier urskiljas. Det 

finns ideella organisationer likt badmintonklubben eller dansföreningen, andra 

organisationer kan syssla med välgörenhetsarbete. De organisationer som påverkar oss 

mest i vårt dagliga liv är dock troligen de kommersiella. Oavsett om vi går för att handla 

mat, kläder, nöjen eller en ny träningsoverall till kommande veckas badmintonmatch 

möts vi av organisationer vars primära syfte är att tjäna pengar. Detta, även om syftet 

med verksamheten ofta beskrivs i betydligt mer smickrande ordalag. 

  ”Microsofts mission är att göra det möjligt för människor 

och företag runt om i världen att förverkliga sin fulla 

potential” 

    (www.microsoft.com, 2009) 

Oavsett mission statements och värderingar finns ägarna och deras krav på avkastning 

på de pengar de investerat i organisationen. Ägarna utgör en stark intressentgrupp för 

kommersiella organisationer vilka är beroende kapitalinsatser för att kunna nyinvestera 

och växa. 

För många kommersiella organisationer finns dock fler intressenter med andra krav på 

organisationen och dess verksamhet. Även om ägarna fått sin avkastning och är nöjda 

finns det grupper i organisationens omgivning som direkt eller indirekt påverkas av 

verksamheten. Industrier måste investera i reningsanläggningar för att inte släppa ut 

skadlig rök och på fängelser måste säkerheten vara så pass påkostad att rymning inte är 
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en möjlighet som kan hota civila i fängelsets närhet. Sådana intressenter kan ofta spela 

stor roll för hur organisationen kan bedriva sin verksamhet. 

I Sverige liksom i många andra länder har viss verksamhet, som tidigare drivits i 

offentlig regi, helt privatiserats eller åtminstone lagts ut på privata entreprenörer. 

Exempelvis avreglerades den svenska elmarknaden 1996 och sedan dess får även 

privata bolag producera och sälja el till våra vägguttag. Konsumenterna får själva välja 

fritt mellan de tillgängliga leverantörerna. Likaså avreglerades exempelvis 

telemarknaden och taximarknaden under 90-talet i Sverige i ett försök att skapa ökad 

konkurrens på marknaderna.  

Efter sådana avregleringar ställs organisationer ofta inför nya utmaning. Inom en 

tidigare icke konkurrensutsatt verksamhet ska nu krav på lönsamhet och 

konkurrenskraft kombineras med kraven på att allmännytta skapas samtidigt som 

exempelvis kvalitet och säkerhet skall upprätthållas. En annan utmaning för dessa 

organisationer är att tidigare offentligt drivna verksamheter ofta har ett stort mått av 

allmänintresse. Med detta menar vi att verksamhetsområdena ofta har en direkt koppling 

till samhällets intresse, i större utsträckning än företag som massproducerar enklare 

produkter och tjänster. Den allmänna opinionen kan ha stort inflytande över 

verksamheterna och påverka hela branschers framtid. Bör exempelvis vårdcentraler 

drivas i privat regi? Är det rimligt att privata skolor går med stora vinster? Beroende på 

politisk åsikt, egna värderingar och andra preferenser har de flesta av invånarna någon 

uppfattning i sådana frågor vilket gör att intresset skapar en mer intensiv bevakning från 

samhället. Som en följd av ett stort allmänintresse blir det många gånger även politiska 

frågor kring verksamheterna. Den klassiska valdevisen ”Vård, skola, omsorg” ger 

måhända det tydligaste exemplet på områden med politiska åsikters inverkan på 

driftsform för organisationer. Ytterligare en följd av det stora allmänintresset är att det 

ofta genererar ett stort massmedialt intresse som diskuterar huruvida kommersiella 

intressen ska finnas i dessa organisationer. 

För att hantera det stora allmänintresset finns även ofta offentliga tillsynsmyndigheter 

som ställer krav på och bevakar organisationer och dess verksamhet på denna typ av 

marknader. Exempelvis övervakar Post- och Telestyrelsen att de svenska marknaderna 



5 
 

för telekom, IT och radio verkligen genererar långsiktig konsumentnytta och hållbar 

konkurrens. På en högre nivå kan det även finnas viss gränsöverskridande kontroll och 

övervakning av marknader. För de flesta europeiska länder utgör exempelvis EU 

ytterligare en form av granskningsenhet.  

Allmänintresset kan därför sägas skapa en yttre påverkan som kan ta sig direkta uttryck 

i såväl media som politik på riksnivå, i vissa fall även på en internationell nivå. För 

organisationer i en situation med ständig granskning från politiker, myndigheter och 

allmänhet finns det på grund av detta ofta fler mål att uppnå än att bara generera 

avkastning till organisationens ägare. Om inte övriga intressentgrupper är tillfreds med 

hur organisationen agerar kommer den inte att kunna överleva på lång sikt då till 

exempel politiska påtryckningar kan tvinga dem att lägga ner hela verksamheten. 

I den inledande berättelsen om kärnkraftsanläggningen Davis-Besse verkar ledningens 

handlande främst ha grundats i ett lönsamhetsintresse då ett förlängt driftstopp skulle ha 

medfört stora kostnader och intäktsförluster. 

”When organizations focus on today’s profits without 

consideration of tomorrow’s problems, the likelihood of 

accidents increases” 

(Roberts & Bea, 2001) 

Chefsingenjören Siemaszko fokuserade istället på säkerhetsfrågorna kring det 

uppkomna problemet på anläggningen. Berättelsen visar därför ett tydligt exempel på en 

konflikt som kan uppstå då olika intressenter premierar olika mål. Ledningen hade 

anledning att handla på ett säkerhetsmässigt ofördelaktigt sätt då kostnadsbesparingar 

sattes framför allmänhetens säkerhet. För Siemaszko fanns inte samma 

kostnadsfokusering och därför lade han större vikt vid säkerhetsaspekten. 

För många organisationer finns det följaktligen minst två olika måldimensioner. Å ena 

sidan har vi ägare och investerare som vill ha avkastning på sitt kapital. Alla kostnader 

minskar givetvis storleken på kakan som återstår att dela på när verksamhetsåret är slut. 

Å andra sidan har vi de externa intressenterna, till exempel allmänheten, som kräver 
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saker som hög kvalitet, hög säkerhet och tillförlitlighet, något som inte är gratis utan 

kräver återkommande investeringar i verksamheten. 

Vare sig det handlar om investeringar i en anläggnings säkerhetsanordningar eller i en 

utökad personalstyrka så kostar åtgärderna pengar vilket kan minska lönsamheten, 

åtminstone på kort sikt. Ser vi till dessa olika typer av mål kan det tyckas som att de står 

i direkt konflikt med varandra. Målkonflikt definierar vi här som: 

”En situation där två eller flera mål ej är kongruenta eller 

korrelerande och där uppfyllandet av ett mål har en negativ 

interkan på andra mål” 

För att nå goda finansiella resultat måste organisationen eventuellt banta ned 

personalstyrkan eller avvakta med nyinvesteringar i anläggningen. För ökad säkerhet 

och kvalitet är det kanske istället vinsten som får ge vika. Utifrån detta resonemang blir 

det tydligt att olika mål spelar in i en organisations verksamhet och att risken finns att 

det skapas en reell konflikt i och med de olika kraven eller målen. 

1.3 SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att studera och analysera hur målkonflikten till följd av 

intressenters säkerhetskrav och lönsamhetskrav hanteras i verksamhetsstyrningen. 

1.4 FRÅGESTÄLLNING 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 Är organisationerna medvetna om målkonfliktsproblematiken? 

 Hur har organisationerna värderat målkonfliktsproblematiken? 

 Hur agerar organisationerna i sin styrning mot de konflikterande säkerhets- 

och lönsamhetskraven? 
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1.5 RELEVANS AV STUDIEN 

I dagsläget finns det ganska mycket information kring hur utformningen av ekonomiska 

styrprogram bör se ut för att åstadkomma vissa resultat. Informationen behandlar dock 

oftast bara hur styrningen bör utformas utifrån ett mål för en verksamhet. Vår studie i 

det valda ämnet hoppas vi kan ge ökade insikter i hur den aktualiserade problematiken 

hanteras vid organisationer som balanserar stränga säkerhets- och lönsamhetskrav. 

De slutsatser som dras av studien kommer i första hand vara relevanta för vidare 

forskning inom området men kan även ge viss insikt för organisationer med stränga 

säkerhets- och lönsamhetskrav. Studien kan vidare användas som ett kompletterande 

underlag vid utformning eller utveckling av styrsystem i denna typ av organisationer. 
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2. METOD 

2.1 VETENSKAPLIG ANSATS 

Inom metodvetenskapen finns det två huvudinriktningar vad gäller synen på verklighet 

och kunskap. Jacobsen (2002) menar att den ena inriktningen, positivism, går ut på att 

verkligheten är objektiv och går att beskriva med lagbundenheter. Med lagbundenhet 

menas att orsakskedjor och regelbundenheter kan beskriva de situationer som studeras. 

Målet för en positivist kan därför hårddraget sägas vara att objektivt beskriva 

verkligheten med hjälp av generella lagar som är direkt överförbara till andra områden 

än det som studerats. Med detta sagt förkastar positivismen data byggda på individuella 

upplevelser och känslor eftersom de anses som otillförlitliga källor. (Jacobsen, 2002) 

Den andra inriktningen kallas hermeneutik och grundar sig på tolkningar och förståelse. 

Hermeneutik innebär att en händelse visserligen kan studeras och tolkas men att man 

måste se till kontexten eller sammanhanget för att förstå helheten (Johansson, 2003). 

Det finns fyra huvudområden inom hermeneutiken, tolkning, förståelse, förförståelse 

och förklaring (Ödman i Gustavsson, red. 2004). Dessa moment bidrar alla till 

hermeneutikerns uppfattning och därför blir de slutsatser som dras subjektiva och svåra 

att generalisera. Med förståelse menas inte nödvändigtvis att förklara orsakskedjor utan 

att istället kunna förstå innebörder och sammanhang grundat på tidigare erfarenheter.  

I vår studie använder vi oss av en metod som kan karaktäriseras åt det hermeneutiska. 

Med detta menar vi att vi försöker att se målkonfliktproblematiken som en del av en 

större helhet för att på så sätt förstå dess sammanhang utifrån de tolkningar vi gör i 

studien. Vi vill dock påpeka att vi inte eftersträvat att uppnå en fullständigt 

hermeneutisk ansats i vårt förhållande till vetenskap i uppsatsen.  

Som grund för vår studie har vi en viss förförståelse från våra ekonomistudier. Utöver 

detta har vi även läst in oss på en del ämnesområden som vi trodde kunde vara 

intressanta för studien. Under studiens genomförande har detta teoretiska material 

justerats och sammanställningen presenteras i kapitel 3, Teoretisk utgångspunkt.  
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2.2 FORSKNINGSMETOD 

Utifrån vår problematisering gällande målkonflikter var vi tidigt inne på att hitta 

specifika fall där problematiken kunde tänkas vara tydlig. Då vi även ansåg att området 

var relativt invecklat tyckte vi att ett bra alternativ vore att genomföra fallstudier för att 

på så sätt försöka få en djupare inblick i hur en organisation kan hantera problematiken. 

Fallstudier lämpar sig, enligt Gummesson, väl för situationer där komplexa fenomen 

skall studeras (Gummesson i Gustavsson, red. 2004). Vid fallstudier kan både 

kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder nyttjas. Repstad (2007) menar att: 

”[…] då målen för en verksamhet är vaga, sammansatta eller växlande, då 

man inte är överens om målen för verksamheten eller då det är ett stort 

avstånd mellan de officiella målen[…] måste man komma miljön och 

processerna in på livet” 

    (Repstad, 2007) 

För att kunna skapa helhetsbeskrivningar utifrån sådana miljöer menar Repstad att 

kvalitativa undersökningar är att föredra. Detta då sådana undersökningar lämpar sig 

bäst då man vill ha insikt om något grundläggande eller särpräglat eftersom metoden 

främst syftar till att förklara det som finns, inte exempelvis hur ofta det förekommer. 

Vid en studie som skall försöka förklara sådana fenomen menar Flick (2006) att det 

ibland inte går att tydligt identifiera en specifik population och separata variabler. Flick 

menar därför att fenomen som inte kan kvantifieras studeras bättre utifrån en kvalitativ 

metod. Med tanke på uppsatsens målkonfliktsproblematik ansåg vi att förhållandena var 

så pass komplexa att de svårligen kunde kvantifieras. Då vår studie även syftar till att 

beskriva ett visst fenomen valde vi utifrån detta att använda oss utav en kvalitativ 

undersökningsmetod. En kvalitativ undersökning ansåg vi skulle ge oss bättre underlag 

för att analysera problematikens sammanhang även om undersökningen på så sätt inte 

blir lika bred som en kvantitativ undersökning medgett.  

Nästa val i vår kvalitativa undersökning var att välja hur vi skulle samla in det 

empiriska materialet. Kvalitativa studier kan ske på ett flertal sätt, exempelvis genom 
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observationer, intervjuer och bearbetning av sekundärdata (Jacobsen, 2002). I vår studie 

har vi valt att använda oss av intervjuer som främsta inhämtningsmetod men vi har även 

tagit del av olika rapporter och utredningar inom området (sekundärdata). Att vi valde 

att använda oss av intervjuer i vår studie beror på att vi anser att denna form av 

kvalitativ datainsamling borde ge oss bäst möjligheter för att få relevant information 

kring det mångfacetterade begreppet verksamhetsstyrning. Intervjuer ger även de 

intervjuade möjligheter att förklara och förtydliga sina svar, vilket vi anser vara av 

största vikt då problematiken skall behandlas.  

Vid själva intervjutillfällena har vi använt oss av en kombination av så kallade 

informella konversationsintervjuer eller öppna individuella intervjuer och strukturerade 

intervjuer (Quinn, 2002). Med detta menas att intervjuerna har bestått av samtal där en 

grundläggande frågestruktur funnits kring tänkbara områden att behandla. Samtidigt har 

intervjuerna kunnat utvecklas i olika riktningar beroende på vilka svar som erhållits av 

de intervjuade, då en viss del lämnats öppen kring varje område. Denna kombination 

brukar benämnas som den delvis strukturerade intervjun (Andersen, 1998). Fördelen 

med en sådan metod är att vi säkerställer att vi i viss mån kommer behandla samma 

ämnen vid alla intervjuer samtidigt som ett utrymme för flexibilitet skapas.  

Intervjuerna har utförts genom personliga möten samt via telefon och mail, beroende på 

omständigheterna vid respektive organisation.  

2.3 INSAMLING AV DATA 

2.3.1 VAL AV ORGANISATIONER 

Det problem vi studerar är alltså hur organisationer i sin verksamhetsstyrning kan 

hantera olika intressenters konflikterande säkerhets- och lönsamhetskrav. Vi letar 

utifrån detta efter organisationer där säkerhetsaspekterna är så pass tydliga att de speglar 

sig i ett omfattande allmänintresse, en stor massmedial uppmärksamhet och på den 

politiska agendan. Ett stort allmänintresse kan ofta ta sig uttryck i 

övervakningsmyndigheter och kontrollinstanser som övervakar verksamheterna för att 

på så sätt försöka ta tillvara allmänhetens intresse. Sådana övervakningsorgan finns ofta 



inom branscher som tidigare varit offentliga eller där de potentiella följderna av 

bristande säkerhet kan få stora konsekvenser för medborgarna och allmänheten. Om 

allmänintresset är stort samtidigt som de potentiella skadorna av säkerhetsslarv är stora 

blir de krav som ställs på säkerheten hårdare. Verksamheter med stränga säkerhetskrav 

från kontrollmyndigheter tror vi därför utgör bra exempel för att studera 

målkonfliktsproblematiken.  

Ett stort allmänintresse och höga säkerhetskrav kan även föra med sig diskussioner 

kring huruvida kommersiella intressen hör hemma inom vissa verksamheter. 

Organisationer med lönsamhetskrav är inget ovanligt utan kännetecknar de flesta 

företag. Utifrån den problematik vi studerar anser vi dock att det vore att föredra att 

studera organisationer där lönsamhetsinresset varit ifrågasatt. Detta eftersom vi anser att 

studien på så sätt ytterligare kan visa på intressenters olika syn på verksamheter och 

därigenom problematiken. Sådana diskussioner kring lönsamhet återfinns vanligtvis 

inom tidigare helt offentliga verksamheter, exempelvis vård, skola och omsorg.  

De organisationer vi vill studera för att finna målkonfliktsproblematiken kan därför 

karaktäriseras enligt följande tabell: 

Egenskaper 

Stort mått av allmänintresse 

Ifrågasatt kommersialisering 

Stränga säkerhetskrav 

Tidigare offentlig verksamhet 

Massmedial uppmärksamhet 

Offentlig kontroll/övervakning 

TABELL 1: ORGANISATIONSEGENSKAPER 

 

Utifrån dessa egenskaper har vi valt att studera den aktuella problematiken inom två 

branscher, kärnkraftsindustrin och äldrevården. Dessa båda verksamheter stämmer väl 
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in på de egenskaper som vi eftersökte och kan belysa ett gemensamt problem utifrån två 

olika perspektiv. 

Kärnkraftsindustrin med dess komplexa teknik och potentiellt katastrofala följder av 

säkerhetsbrister har efter den svenska elmarknadens avreglering fått ökade 

lönsamhetskrav på sig. Likaså har privata aktörer etablerat sig inom äldrevården vilket 

lett till att privata entreprenörer driver vårdverksamhet där de ska försöka kombinera 

patientsäkerhet och kommunernas, såväl som allmänhetens, kvalitetskrav med privata 

ägares avkastningskrav.  

Kärnkraftsindustrin och äldrevården har båda varit föremål för en intensiv 

samhällsdebatt de senaste åren. Framförallt i media har det diskuteras huruvida 

kommersiella intressen hör hemma inom dessa typer av verksamheter, verksamheter 

som berör oss alla. Kärnkraftens vara eller inte vara engagerar människor i hela landet, 

både positivt inställda och motståndare. Inte heller äldrevårdsdebatten lär ha gått någon 

obemärkt förbi då de flesta av oss har någon släkting som berörs. Om inte annat så 

kommer de flesta av oss förhoppningsvis bli gamla och om inte förr blir vi berörda då. 

Verksamheterna var tidigare offentliga vilket gjorde att allmänheten hade bättre insyn. I 

och med att privata aktörer blandas in minskas insynen men det starka allmänintresset 

finns ändå kvar. 

Vad gäller myndighetskontroll och övervakning är det Strålsäkerhetsmyndigheten som 

ska se till att rådande lagar och förordningar följs vid våra svenska kärnkraftverk. För 

äldrevårdens aktörer finns det krav och regler från Socialstyrelsen som ska efterlevas. 

Utöver Socialstyrelsen har även de kommuner som beställer äldrevårdstjänster egna 

krav och regler som aktörerna måste hantera. 

Både kärnkraftsindustrin och äldrevården utgör därför en intressant miljö att studera 

målkonfliktsproblematiken kring säkerhet och lönsamhet. Fallstudien inom 

kärnkraftsindustrin har gjorts vid Forsmarks Kraftgrupp AB. Inom äldrevården har 

Carema Vård och Omsorg AB samt ett anonymt företag, i fortsättningen benämnt 

Vårdföretag X, studerats. Mer ingående information om de berörda organisationerna ges 

i kapitel 4, Empiri.  
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För att få en mer omfattande bild av kärnkraftsindustrin genomfördes även intervjuer 

med kärnkraftsbranschens kontrollorganisation Strålsäkerhetsmyndigheten. Vår 

förhoppning var att även Socialstyrelsen kunde delta i studien för att få en liknande bild 

av äldreomsorgen men vi lyckades inte komma i kontakt med någon som kunde ställa 

upp. För att ändå försöka skapa oss en mer omfattade bild av äldreomsorgen 

intervjuades en uppdragsgivare, Linköpings kommun.  

2.3.2 INTERVJUPERSONER 

Nedan presenteras de organisationer som ingår i vår fallstudie och vilken befattning 

våra kontakter haft inom desamma. Valet av intervjupersoner gick till på olika sätt vid 

organisationerna. Vid Forsmark fördes en diskussion med vår kontaktperson där 

studiens syfte presenterades. Kontaktpersonen hjälpte oss därefter att komma i kontakt 

med olika befattningshavare inom organisationen som kunde belysa problemet från 

olika håll. Vid äldreomsorgsorganisationerna fick vi istället intervjua den person som 

organisationen utsett för ändamålet. Detta förfarande nyttjades även vid Linköpings 

kommun då de utsåg vem vi skulle intervjua inom organisationen. Intervjupersonerna 

vid Strålsäkerhetsmyndigheten valdes utifrån vår kontaktperson och vilka denne trodde 

kunde vara relevanta för studien.  

Organisation Befattning 

Forsmark - Stf Ekonomichef                                              

- Controller                                                         

- Tf Chef Säkerhet och Miljö                            

- Investeringsstrateg F1F2 

Vårdföretag X - Regioncontroller 

Carema - Vice Sektionschef 
 

Strålsäkerhetsmyndigheten - Utredare, MTO                                                

- Inspektör, samordningsansvarig Forsmark 

Linköpings kommun - Lednings och planeringsledare 

TABELL 2: ORGANISATIONER 
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2.3.3 INTERVJUERNAS GENOMFÖRANDE 

Utgångspunkten vid vår datainsamling var att vi kunde besöka de organisationer som 

ingick i fallstudien. Sådana besök kan öka tillgången till information, exempelvis tryckt 

material och interna publikationer men besöken har även fördelen att intervjuerna 

genomförs i intervjupersonernas miljö. Besöken kan på så sätt bidra till den samlade 

förståelsen kring organisationen (Bryman, 2002).  

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett intervjuunderlag ut till alla respondenter. 

Detta gjorde att de skulle kunna förbereda svar/material etc. kring de områden vi ville 

beröra. Då respondenten i den inledande intervjun kände sig obekväm med 

ljudupptagning valde vi genomgående att endast föra anteckningar. Detta då vi utifrån 

den första intervjun fick uppfattningen att problematiken kunde vara känslig och därför 

hämma intervjupersonerna i deras svar. Anteckningarna sammanställdes och skickades 

därefter till respondenterna så att eventuella oklarheter kunde redas ut och svaren 

verifieras.  

Då båda författarna medverkade vid alla intervjuer gjordes en rollfördelning upp så att 

den ena författaren blev huvudintervjuare medan den andra författaren intog en mer 

tillbakadragen roll. Huvudintervjuaren var den som förde konversationerna framåt och 

ställde de flesta frågorna, på så sätt hoppades vi kunna underlätta för respondenten som 

då bara behövde fokusera sin uppmärksamhet på en person. Den författare som hade en 

mer tillbakadragen roll hade till uppgift att främst iaktta, ställa kompletterande frågor 

och föra anteckningar. Förhoppningen med dennes roll var att denne då kunde 

koncentrera sig på svaren och anteckningarna men även få möjlighet att kunna ställa 

intressanta uppföljnings- och kompletteringsfrågor beroende på respondenternas svar.  

Följande tabell sammanfattar hur intervjuerna genomfördes vid respektive organisation: 
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Organisation Personlig 
intervju 

Mail-
korrespondens

Uppföljning 
Telefon 

Uppföljning 
Mail 

Forsmark X X X X 

Vårdföretag X X X  X 

Carema X X  X 

     

SSM X X  X 

Linköpings kommun X X  X 

TABELL 3: INTERVJUMATRIS 

 

Efter intervjuerna följde vi upp svaren med hjälp av mail och telefon där kontrollfrågor 

besvarades samt oklarheter reddes ut.  

2.4 ANALYSMETOD 

Då det empiriska materialet är insamlat är det viktigt att åskådliggöra informationen på 

ett bra sätt för läsaren. För att presentera relevant information som en läsare kan 

tillgodogöra sig rekommenderar Jacobsen (2002) att kvalitativ data reduceras och 

kategoriseras för att på så sätt hitta en tydlig struktur i informationen. I metodkapitlet 

ovan har fallföretagen nämnts och befattningarna på intervjupersonerna redovisats. 

Detta ger läsaren en bild av vilken funktion respondenterna har inom organisationen 

samt möjlighet att sätta in informationen i ett sammanhang. Grundläggande information 

om fallföretagen ges i empirikapitlet varefter respektive organisations 

intervjusammanställning följer. 

Efter att ha kategoriserat det insamlade materialet utifrån studiens frågeställning och 

syfte lät vi respondenterna verifiera att rätt information återgivits i 

intervjusammanställningarna för att på så sätt minska risken för att våra tolkningar 

skulle göras på felaktiga grunder. Därefter genomfördes en analys av äldreomsorgen 

och kärnkraftsindustrin var för sig för respektive frågeområde. Det sista steget i vår 

analysprocess var att analysera branscherna parallellt för att på så sätt se vilka likheter 

och skillnader som fanns. Genom att gå igenom frågeområdena flera gånger har vi 

försökt skapa en bättre förståelse för informationen så vi inte missat något viktigt.  
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2.5 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 

Vid kvalitativa studier används vanligtvis inte de kvantitativa kriterierna reliabilitet och 

validitet för att avgöra hur studiens resultat kan tolkas. Istället menar Guba & Lincoln 

(1985, 1989 se Patton 2002) att andra kriterier bör användas vid kvalitativa 

undersökningar, nämligen trustworthiness och authenticity. I begreppet trustworthiness 

ingår fyra olika delar; credibility, transferability, dependability och confirmability. 

Dessa kriterier bygger på antagandet om att det inte bara finns en given social verklighet 

som det är upp till forskaren att hitta. Istället kan det finnas olika tolkningar av den 

sociala verkligheten där forskarens uppgift blir att bedöma vilken tolkning som verkar 

mest trovärdig.  

2.5.1 CREDIBILITY 

Med credibility menas hur väl författarnas resultat överensstämmer med 

intervjupersonernas tolkning av verkligheten. Hög credibility kan därför exempelvis 

uppnås genom att intervjupersonerna får kontrollera de resultat som författarna 

presenterar och att intervjuerna genomförs på ett sådant sätt så att ärliga svar erhålles 

från respondenterna. (Guba & Lincoln, 1985, 1989 se Patton 2002)  

För att erhålla hög credibility i vår studie fick respondenterna verifiera våra 

intervjusammanställningar för att på så sätt kunna intyga att de svar vi uppfattat 

överensstämde med deras egen bild. Att låta respondenterna få se över sina svar kan 

resultera i att svar ändras eller förskönas. För att hantera denna risk hade vi ett kritiskt 

förhållningssätt till ändringar av fakta. De ändringar som genomfördes vid verifieringen 

rörde dock främst citatformuleringar och förtydliganden. Vid intervjuerna var tillräcklig 

tid avsatt så att viktiga områden skulle hinna bearbetas och att respondenterna skulle ha 

tid att förklara hur de menade med sina svar.  

Materialet i vår studie har i vissa organisationer inhämtats från endast en person vilket 

gör att tillförlitligheten i deras svar kan ifrågasättas. Eftersom informationen då endast 

bygger på en persons uppfattning kan bilden bli snedvriden och individens personliga 

värderingar förstoras till att bli organisatoriska värderingar. Det kan även vara relevant 
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att ha i åtanke att de områden vi behandlat i vår uppsats kan vara känsliga för 

respondenterna och att svaren därför förskönats för att ge en bättre, eller mer politiskt 

korrekt, bild av verksamheten. Vi har försökt minimera risken för detta genom att ställa 

uppföljnings- och kontrollfrågor på känsliga frågeområden. En organisation valde att 

låta flera anställda läsa igenom intervjusammanställningen och ge synpunkter på 

informationen vilket borde verka för en bättre credibility. Vid de organisationer där 

flera respondenter var med i fallstudien har intervjupersonerna i viss mån kunnat styrka 

varandras svar och på så sätt öka trovärdigheten i uppgifterna.  

Det intervjuunderlag vi skickade ut till respondenterna innan intervjuerna skulle kunna 

leda till vinklade uppgifter då respondenterna kunnat förbereda konstruerade svar. 

Risken för detta försökte vi minska genom att bara ange de övergripande områden vi 

ville behandla, inte ställa exakta frågor. Vi ansåg att detta var behövligt då området är så 

pass omfattande att det vore svårt för respondenterna att kunna svara på våra frågor utan 

någon föraning om frågornas specifika ämnen.  

2.5.2 TRANSFERABILITY 

Med transferability menas läsarens möjlighet att bedöma huruvida generaliseringar kan 

göras och i sådana fall, inom vilka områden. Ett sätt att underlätta för läsaren att 

bedöma detta är att presentera vilka moment som genomförts på ett tydligt sätt och i 

kronologisk ordning samt att redovisa materialet på ett logiskt sätt. (Guba & Lincoln, 

1985, 1989 se Patton 2002)  

För att hjälpa läsaren med detta har vi försökt ge tydliga beskrivningar av vårt 

tillvägagångssätt i metodkapitlet. Det teoretiska kapitlet har även strukturerats så att det 

skall ge läsaren en tillräcklig förståelse kring de fenomen och begrepp som diskuteras i 

de senare kapitlen.  
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2.5.3 DEPENDABILITY 

Med dependability menas hur forskningsprocessen dokumenterats och utförts. 

Begreppet syftar till förmågan för andra att spåra och kontrollera hur studien genomförts 

och att de därigenom kan se hur materialet samlats in och bearbetats. (Guba & Lincoln, 

1985, 1989 se Patton 2002)  

Vi har försökt tänka på detta i vår uppsats genom att, i metodkapitlet, tydligt redogöra 

för hur vi gått tillväga med olika moment men även för i vilken ordning de genomförts. 

Utifrån vårt metodval finns dock ej transkriberingar eller kompletta återgivningar av 

intervjuerna vilket medför att tillgängligheten för en senare granskning minskar.  

2.5.4 CONFIRMABILITY 

Confirmability innebär hur vi som författare behandlat våra källor och vårt material 

utifrån våra egna åsikter och uppfattningar (Guba & Lincoln, 1985, 1989 se Patton 

2002).  Detta ligger till grund för att empirikapitlet inte innehåller författarnas egna 

värderingar utan endast återger den erhållna informationen utifrån källornas åsikter. 

Likaså presenteras de teorier som ligger till grund för studien utifrån källornas tolkning 

och ej författarnas. Författarnas egna åsikter och tolkningar återfinns under analys och 

slutsatser. Vi har dock som författare tagit oss en viss rätt i att subjektivt välja ut den 

information från våra källor som vi ansett vara relevant i empiridelen. 

2.5.5 GENERALISERBARHET 

Vad som är viktigt att tänka på när det gäller samhällsvetenskaplig forskning är vilka 

metoder som kan nyttjas för att generalisera kunskapen. Det påstås ofta att kvalitativa 

fallstudier endast ger begränsade generaliseringsmöjligheter för de resultat som 

presenteras eftersom de baserar sig på bara en eller ett fåtal objekt (Bryman, 2008). 

Bryman menar att kvalitativa undersökningar syftar till att generalisera gentemot teorier 

och teoribildning istället för att generalisera för populationer. Även Yin (2003) menar 

att kvalitativa fallstudier inte bör ses som ett urval ur en population utan istället ses som 

en grund för generaliserbarhet av teorier. Detta resonemang leder oss in på distinktionen 
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mellan analytiska och statistiska generaliseringar. De resultat som presenteras i en 

fallstudie kan svårligen generaliseras till att gälla för en population, så kallad statistik 

generalisering. Istället kan resultaten generaliseras till att generera teorier, mönster och 

skapa referenspunkter för jämförelser av empiriskt material, så kallad analytisk 

generalisering (Lundahl och Skärvad, 1999). Om två eller flera fall i en fallstudie ger 

stöd åt en teori kan man hävda att det finns ett mönster anser Yin (2003). Således skulle 

då analytiska generaliseringar kunna göras utifrån en fallstudie.  I vår uppsats anser vi, 

med tanke på detta, att det främst blir analytiska generaliseringar som kan göras utifrån 

studien.  

Generaliseringsproblematiken kan även sägas innefatta ett annat område, vem eller 

vilka är det som kommer att omfattas av generaliseringen. Alvesson och Sköldberg 

(2008) menar att teorier maximalt kan gälla den ursprungliga fallstudiens studieobjekt. 

En teori om svenska bondgårdars mjölkproduktion skulle således endast gälla de 

svenska bondgårdarna, inte de finska, samtidigt som det bara handlade om 

mjölkproduktionen, inte sädesproduktion. För vår studie skulle detta innebära att våra 

slutsatser endast berörde svenska äldreomsorgs- och kärnkraftsorganisationer med den 

studerade målkonfliktsproblematiken. Vi anser dock att uppsatsen inte behandlar de 

direkt regionala förutsättningarna och omständigheterna utan istället 

målkonfliktsproblematiken som fenomen. Vi menar därför att våra resultat inte behöver 

begränsas till att endast omfatta svenska organisationer inom dessa branscher. Utifrån 

detta anser vi att våra resultat kan generaliseras till att omfatta organisationer med starka 

intressenter som premierar olika mål i verksamheten. 

2.5.6 KÄLLKRITIK 

De artiklar som vi har studerat har främst hämtats i akademiska databaser då dessa 

genomgått bättre kontroller och faktagranskningar än vanliga artiklar i dagspressen. 

Även andra artiklar har nyttjats i den mån de har kunnat ge mer aktuella bilder av 

verkligheten och situationen i sig. Vidare har vi använt oss av annan tryckt litteratur 

vilken inte behöver ha genomgått närmare vetenskaplig granskning. För att försöka 

säkerställa relevansen av dessa källor har vi sett till författarnas övriga publiceranden 

och ämnets betydelse för uppsatsen. Dock bör det poängteras att detta inte betyder att de 
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åsikter som framförts i källorna behöver vara enhälligt antagna, utan att de kan vara 

ifrågasatta. För att hantera denna problematik har vi försökt att använda oss utav flera 

källor inom varje område så att källorna i viss mån kunnat styrka eller förkasta 

varandra. 
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

3.1 VERKSAMHETSSTYRNING 

3.1.1 DEN GRUNDLÄGGANDE STYRNINGSPROBLEMATIKEN 

Kärnan i verksamhetsstyrning1 brukar sammanfattas till frågan: Är det sannolikt att våra 

anställda beter sig på ett önskvärt sätt? För att utreda detta måste vi ställa oss fyra 

följdfrågor. För det första, vet våra anställda vad som förväntas av dem? Kommer de att 

arbeta hårt för att göra det som förväntas av dem? Är de kapabla att göra ett bra jobb? 

Om svaret på någon av de första tre frågorna är, nej, måste vi fråga oss; vad kan vi göra 

för att lösa styrningsproblemen? (Merchant & Van der Stede, 2007) 

För att besvara den frågan behöver vi veta; vad är det med de anställda, vilka 

organisationen måste förlita sig på, som skapar ett behov av implementering av en 

tydlig verksamhetsstyrning? Orsaken till behovet av verksamhetsstyrning brukar delas 

in i tre kategorier: (Merchant & Van der Stede, 2007) 

• Brist på direktiv: Anställda vet inte vad de förväntas göra 

• Motivationsproblem: Anställda vill inte göra det som förväntas 

• Personliga begränsningar: Anställda klarar inte av att göra det som 

förväntas 

 

3.1.2 TRADITIONELLA STYRVERKTYG 

För att lösa styrningsproblemen talar litteraturen vanligen om tre typer av kontroll som 

kan användas som styrverktyg i verksamheten. 

                                                 

1 Även kallat ekonomisk styrning, organisationsstyrning och Management Control 
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ACTION CONTROL 

Action Control är den mest direkta formen av verksamhetsstyrning. Den innebär att de 

anställda styrs mot att agera i enlighet med organisationens intresse genom att fokus 

läggs på de anställdas beteenden. Det finns fyra grundtyper av Action Control 

(Merchant & Van der Stede, 2007). 

• Beteendemässiga restriktioner: Administrativa eller fysiska hinder gör 

det omöjligt för anställda att begå felaktiga handlingar 

• Förhandsgranskning (Preaction Reviews): Att handlingar måste 

godkännas av en granskare innan de får utföras. 

• Handlingsansvar: Att hålla anställda ansvariga för sina handlingar samt 

belöna och bestraffa därefter. 

• Övertalighet: Att genom överskott av maskiner och/eller personal öka 

sannolikheten för att en uppgift blir utförd på rätt sätt. 

PERSONNEL & CULTURAL CONTROL 

Personnel control bygger på de anställdas förmåga att kontrollera och/eller motivera sig 

själva. Det finns tre syften med Personnel control: (Merchant & Van der Stede, 2007) 

• Att förtydliga förväntningar och därigenom hjälpa anställda att förstå vad 

organisationen vill ha 

• Att säkerställa att varje anställd kan göra ett bra jobb samtidigt som de 

har rätt kunskap och resurser för att göra detta 

• Att öka sannolikheten för självgranskning (self-monitoring) 

Självgranskning är en inneboende kraft i de anställda som driver dem till att göra ett bra 

jobb och ta till sig och jobba för organisationens mål. Detta då den anställde känner sig 

nöjd med sig själv när han eller hon har gjort ett bra jobb och ser att det gör gott för 

organisationen. De tre vanligaste formerna av Personnel control är: urval och placering 

av anställda, utbildning/träning samt jobbdesign och tillhandahållande av nödvändiga 

resurser (Merchant & Van der Stede, 2007). 
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Cultural control går ut på att normer och värderingar indirekt uppmuntrar till ömsesidig 

granskning. Kontrollen fungerar då individer i en grupp har starka känsloband till 

varandra. En form av grupptryck uppstår då på individer som inte rättar sig efter de 

normer och värderingar som finns i gruppen (Merchant & Van der Stede, 2007). Chefer 

försöker ofta med att skapa och forma kulturer. Det kan ske på en rad olika sätt, både 

formella och informella (Luthans, 2008). Beteendekoder och gruppbelöningar är två 

exempel på hur det kan ske. Beteendekoder finns ofta i företag i form av skrivna 

dokument som talar om vilka värderingar, förpliktelser mot intressenter och vilken 

funktion organisationen har. Gruppbelöningar kan uppmuntra ett bra lagarbete, då 

erfaren personal att lära upp nya anställda och göra att enskilda individer jobbar hårdare 

för gruppens bästa. Belöningen kan bestå av bonus, vinstdelning eller delägarskap. I 

grund och botten handlar det om att få medarbetare att granska varandra så att alla gör 

ett bra jobb. (Merchant & Van der Stede, 2007) 

RESULT CONTROL 

Result Control associeras ofta med belöning efter prestation. Det kan röra sig om rent 

monetära belöningar men de kan även bestå i anställningstrygghet, befordran eller 

bekräftelse. En studie av Rynes et al (2004) visade emellertid att de rent monetära 

belöningarna var de som hade bäst effekt på motivationen. Vanligtvis används 

resultatmått såsom exempelvis Return On Investment (ROI) och Estimated Value 

Added (EVA). Genom att koppla belöningar och eventuellt bestraffningar till resultat, 

styrs de anställda mot att skapa de resultat som är önskvärda för organisationen (Drury, 

2004).  De anställdas handlingar styrs dock inte via Result Controls. Istället uppmuntras 

personalen att handla på det sätt de själva tror att resultatet gynnas av. (Merchant & Van 

der Stede, 2007) 

I likhet med andra kontrollmetoder kan inte Result Control användas i alla situationer. 

Metoden är bara effektiv när det önskvärda resultatet kan kontrolleras av personalen och 

det kontrollerade resultatet kan mätas på ett rättvisande sätt. Om detta inte uppfylls kan 

exempelvis felaktiga beteenden, som motverkar det egentliga målet med Result 

Controls, uppstå (Kerr, 2003). Tre viktiga faktorer avgör vilken inverkan 

kontrollmekanismen har: (Merchant & Van der Stede, 2007) 
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• Att organisationen vet vilka resultat som är önskvärda inom det 

kontrollerade området 

• Att de anställda, vars beteende kontrolleras, har betydande inflytande 

över det resultat de hålls ansvariga för, Kontrollerbarhetsprincipen 

• Att organisationen kan mäta resultatet effektivt 

Kontrollerbarhetsprincipen, det vill säga möjligheten att påverka resultatet för vilket 

man hålls ansvarig, är central för att skapa effektiva Result Controls (Baker, 2000). 

Resonemanget bakom detta är att resultatmått bara är användbara i den utsträckning de 

säger något om det bakomliggande beteendet. Om ett resultat inte är påverkbart av den 

kontrollerade individen kan inte måttet säga något om hur denne har agerat (Drury, 

2004). 

Generellt sett är de flesta personer överens om att det resultat som är önskvärt är det 

som skapar mest värde för organisationens intressenter (Wenner & LeBer, 1989). Om 

fel resultatmått väljs, eller om rätt resultatmått väljs men med felaktig viktning, kommer 

resultatmätningen inte bli kongruent med organisationens sanna mål (Datar et al, 2001). 

Att använda icke kongruenta resultatmått kan i vissa fall motivera anställda till ett 

felaktigt beteende. ”What you measure is what you get” är ett uttryck förknippat med 

denna problematik. Det som mäts och utvärderas formar de anställdas syn på vad som är 

viktigt. Även om målet för verksamheten är känt måste detta kunna uttryckas som mål 

även för de lägre nivåerna i en organisation. (Merchant & Van der Stede, 2007). Ett sätt 

att säkerställa att verksamhetens mål når ut till organisationens alla avdelningar är 

genom management by objectives. 

3.1.3 MANAGEMENT BY OBJECTIVES 

Begreppet Management by objectives (MBO) lanserades redan på 1950-talet av Peter 

Drucker som menade att MBO kunde skapa samordning i en organisation. Chefernas 

och de anställdas visioner och värderingar behöver inte gå hand i hand inom en 

organisation. Nyttjas då MBO, det vill säga att ledning och anställda kommer fram till 



tydliga och konkreta mål som ställs för verksamheten, kan 

glappet minska mellan cheferna och de anställda och på så 

sätt skapas en bättre samordning. (Drucker, 1955) Om 

MBO tillämpas sätter ledningen ett övergripande mål för 

verksamheten. Därefter bryts det övergripande målet ner 

till huvudmål på nästa nivå i företagshierarkin. 

Huvudmålen bryts sedan ned i delmål och så vidare ju 

längre ner i hierarkin man kommer. Fungerar denna 

nedbrytningsprocess kommer uppfyllelsen av målen på 

de lägsta nivåerna av organisationen även uppfylla det 

övergripande målet. (Cunningham, 1977)  

FIGUR 1: MANAGEMENT BY OBJECTIVES

“The performance that is expected of the manager must be 

derived from the performance goal of the business, his 

results must be measured by the contribution they make to 

the success of the enterprise” 

    (Drucker, 1955) 

Denna form av styrning syftar således till att skapa ett målkongruent beteende. MBO 

kan sägas vara ett ganska strukturerat sätt att arbeta med mål där uppföljningen blir 

mycket viktig. Uppföljningen blir så pass viktig eftersom uppfyllandet av de lägsta 

målen avgör huruvida de övergripande målen uppfylls. (Drucker, 1955) 

3.1.4 MÅLSTYRNING 

Ett annat sätt att se på användningen av mål som ett styrmedel är det som vi på svenska 

benämner målstyrning. Detta begrepp brukar sammanfattas till följande punkter: 

(Svensson, 1997)  

• Mål anges för hela verksamheten, såväl på organisationsnivå som på delnivå 

• En tydlig uppföljning och målutvärdering 
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• Ledningen sätter målen och anger vad som skall uppnås varefter de anställda ska 

uppfylla detta på det sätt de själva anser vara bäst. 

”Målstyrning innebär således att ledningen preciserar vilka 

effekter för medborgarna/kunderna, som man förväntar sig, 

för de resurser som avsätts.” 

    Svensson (1997) 

Utifrån detta förutsätter en väl fungerande målstyrning därför att det finns en vilja men 

även förmåga, att formulera tydliga mål och att följa upp desamma. Detta innebär också 

att utvärderingen av måluppfyllelsen blir en central punkt i målstyrningsbegreppet. 

Likaså blir delaktigheten viktig bland de anställda. Om ledningen formulerar mål som 

står i strid med de anställdas uppfattning får målstyrningen en negativ effekt för 

organisationen. Svensson (1997) menar att om målen istället sätts med en tydlig kedja, 

det vill säga att ledningen kan visa hur målen hänger ihop, skapas en mycket bättre 

grund för ett effektivt styrinstrument. Detta visar på vikten av att de anställda och 

ledningen, åtminstone i viss mån, delar synsätt på verksamheten. Efter att målen 

fastställts är det ofta upp till de anställda att se till att målet verkligen uppfylls. Hur de 

anställda skall arbeta för att uppnå målet är ofta upp till dem själva vilket gör att 

målstyrningen kan innebära en relativt stor frihet för de anställda. (Svensson, 1997) 

De fördelar som brukar nämnas i samband med målstyrning är att det skapas: 

(Svensson, 1997) 

• En tydligare målinriktning, de anställda vet vad de skall arbeta mot 

• En tydligare ansvarsfördelning, mer bestämda åtaganden och strukturer 

• En tydligare resultatutvärdering, sambandet mellan resultat och resurser klargörs 

• De anställda kan själva välja vilket sätt de vill arbeta på för att uppfylla målet, 

vilket kan skapa ökad motivation 
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3.1.5 MÅLKONFLIKTER 

Under senare tid har det blivit allt vanligare med styrinstrument som ska påminna chefer 

och anställda om hur hela organisationens arbete leder fram till resultaten. Ett tydligt 

exempel på ett sådant styrsystem är det balanserade styrkortet som Kaplan och Norton 

introducerade under 90-talet. I ett sådant styrsystem fastställs olika mål och utfall inom 

olika områden eller dimensioner för att på så sätt försöka minska sannolikheten att 

cheferna fokuserar på endast en del av verksamheten och därigenom glömmer andra, 

exempelvis kostnadsfokusering på bekostnad av kundnöjdhet. Vikten av att anställda 

har tydliga mål och resultat att arbeta mot nämndes ovan i målstyrningsresonemanget. 

Emellertid verkar målstyrningsteori ofta bara fokusera på att det finns ett mål att arbeta 

mot, inte flera. Kan slutsatserna av målstyrningsteorierna generaliseras till att även 

omfatta situationer med flera mål samtidigt? Syftet med att använda flera mål är ofta att 

visa och styra de dimensioner som skapar värde för företaget, då inte bara rent 

ekonomiskt värde, samtidigt som de långsiktiga strategierna uppnås (Ittner et al, 2003). 

Forskning har dock visat att nyttjandet av flera mål inom olika dimensioner inte bara 

behöver resultera i positiva resultat. En del av dessa studier har visat att användandet av 

flera olika mål för en viss syssla sannolikt skapat reella målkonflikter. (Cheng et al, 

2007) 

Orsakerna till målkonflikter delar Cheng et al in i tre olika kategorier: 

• Målkonflikter som beror på att flera mål har satts för en specifik syssla. 

(”Within-tasks goal conflict”) 

• Målkonflikter som beror på oförenligheten mellan ett mål från en extern part och 

ett individuellt satt mål på grund av deras svårighetsgrad. 

• Målkonflikter som beror på att individer måste fullgöra flera sysslor inom en 

viss tid. Exempelvis en avdelningschef som ansvarar för både säljenheten och 

utvecklingsenheten. (”Between-tasks goal conflict”) 

För uppsatsens relevans blir det främst den första kategorin, ”Within-tasks goal 

conflicts”, som blir aktuell.  
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Dessa målkonflikter uppkommer ofta då individerna inte vet hur målen skall prioriteras 

eller att vissa mål kan skjutas på framtiden. Istället är individen tvungen att hantera alla 

mål samtidigt, exempelvis kan en telefonoperatör behöva hantera mål kring 

genomsnittlig samtalstid, svarskvalitet och kundbemötande samtidigt som denne talar 

med kunden i telefon. (Cheng et al, 2007) 

Författarna Cheng et al menar vidare att sådana simultana mål skapar en slags upplevd 

målkonflikt hos den berörda individen. Ju svårare mål eller ju mer oförenliga målen 

verkar, utan en tydlig prioritering, desto större och tydligare upplever individen att det 

faktiskt finns en målkonflikt. Om individerna upplever att det föreligger en målkonflikt 

har exempelvis Kehr (2003) visat i beteendestudier att individen kan komma att behöva 

lägga en del av sitt arbete på att försöka hitta egna lösningar på konfliktproblemet. Till 

viss del visade samma studie att individerna ofta fortsatte att arbeta på konfliktlösningar 

under en längre tid men att de sällan kunde påverka situationen till en långsiktig 

lösning. Eftersom en viss del av individernas tid och resurser således läggs på att 

försöka lösa den uppkomna konflikten sker det på bekostnad av det övriga arbetet. 

Därför menar Cheng et al (2007) att om en upplevd målkonflikt är vid handen kommer 

det med största sannolikhet påverka en individs sysslor på ett negativt sätt. Utöver de 

direkta negativa effekterna på en viss syssla har det även visat sig att en upplevd 

målkonflikt kan ha en negativ inverkan på fastställandet och uppfyllelsen av nya mål i 

en organisation. Kehr (2003) visade med sin studie att målkonflikten även ledde till 

minskat välbefinnande bland de inblandade individerna vilket hade negativ inverkan på 

deras arbetsresultat. 

”Within-tasks goal conflicts” kan även ha en annan dimension, nämligen att målen för 

en enskild individ och dennes avdelning eller grupp inte är kongruenta (Cheng et al, 

2007). Crown (2007) menar användningen av gruppmål har ökat markant på senare tid 

bland företagens styrsystem. Crown har genom en studie visat på bristerna i 

målkongruens då en organisation nyttjar både individuella och gruppspecifika mål. 

Enligt studien leder enbart individuella och enbart gruppspecifika mål till bättre utfall. 

Den stora risken med att använda båda typerna är att målen inte är kongruenta och 

därför leder till en målkonflikt. Om målen överensstämmer och går i samma riktning 

kan resultaten bli bättre än genom användandet av bara en typ av mål. Framgången 
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verkar till viss del bero på avståndet mellan de olika måldimensionerna som används. 

De gånger då gruppmålen var den sammanlagda summan av de olika individernas 

enskilda mål kunde förbättrade resultat skönjas. Kehr (2003) menar utifrån detta 

resonemang att det viktigaste vid hanteringen av målkonflikter är att vidta förebyggande 

åtgärder innan konflikterna hinner uppstå. Likaså krävs det att de konflikter som faktiskt 

uppstått hanteras direkt så att de inte förpassas och negligeras inom organisationen.  

Ovanstående resonemang förklarar hur ”Within-tasks goal conflicts” påverkar 

individernas beteenden och handlingar men ett lika intressant perspektiv är hur sådana 

konflikter kan uppstå i en organisation. Tidigare nämndes att ”dessa målkonflikter 

uppkommer ofta då individerna inte vet hur målen skall prioriteras” men vilka mål är 

det som åsyftas i sammanhanget? För organisationer är det vanligtvis mer än en person, 

grupp eller annan organisation som påverkar verksamheten utifrån sina egna krav och 

mål. Dessa grupper, vanligtvis benämnda intressenter eller stakeholders, kan i olika stor 

utsträckning sägas influera och sätta mål för organisationen. En ägare kan exempelvis 

vilja ha en viss avkastning på sitt satsade kapital och ställer därför vissa lönsamhetskrav 

på verksamheten medan en miljörättsorganisation kan kräva saker som minskade 

utsläpp och mindre miljöpåverkan. I den så kallade stakeholdermodellen redogörs för 

uppfattningen att en organisation måste ta hänsyn till alla sina intressenters krav i mer 

eller mindre utsträckning. 

3.2 STAKEHOLDERSYNSÄTTET 

Stakeholdersynsättet fick sitt stora genombrott inom managementområdet i och med 

boken ”Strategic Management: A Stakeholder Approach” som skrevs av R. Edward 

Freeman, 1984. I boken argumenterade Freeman för att varje organisation har flera olika 

s.k. stakeholders eller intressenter (vi använder dessa båda ord synonymt), i sin 

omgivning som organisationen måste ta hänsyn till (Freeman, 1984). Teorin bygger på 

att organisationer, och då framförallt chefer, skulle bredda sitt tänkande till att omfatta 

mer än bara aktieägaravkastning (Fassin, 2009).  

 



Freeman definierade stakeholders som:  

” any group or individual who can affect or is affected by 

the achievement of the organization’s objectives” 

(Freeman, 1984) 

Denna definition gör gällande att det inte bara är de stakeholders som är störst och mest 

aktiva som måste beaktas utan även de intressenter som bara indirekt påverkas. 

Exempel på sådana intressenter kan vara mindre underleverantörer, lokalbefolkning och 

människor som påverkas av utsläpp från fabriker. Definitionen har på senare tid 

övergått till mer mot att istället identifiera de intressenter som har någon form av risk 

eller satsning i organisationen (Fassin, 2009).  

Fassin (2009) definierar stakeholders som en individ eller grupp som har någon form av 

insats (stake) i en organisation likt en aktieägare har en andel av ett aktiebolag.  

Stakeholderteorin kan sammanfattas i den så 

kallade stakeholdermodellen (Figur 2)  och 

enligt den är det ett ständigt samspel med 

företagets stakeholders som pågår för en 

organisation. Alla stakeholders har sina 

egna relationer med företaget och 

organisationen behöver följaktligen hantera 

var och en, i mer eller mindre utsträckning. 

 

INTRESSENTERS PÅVERKAN 

De intressenter som en organisati

KÄLLA: DONALDSON & PRESTON, 1995

           FIGUR 2: STAKEHOLDERMODELLEN 

on behöver anpassa sig till har i olika versioner av 

teorin klassificerats olika, bland annat genom resurs- och nätverksteori (Bruzelius & 

Skärvad, 2007). Vi har här valt att använda oss av Clarksons (1995) två kategorier 

(Primära och Sekundära intressenter) och Newcombes (2003) matris kring stakeholders 

inflytande och intresse. 
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Primära intressenter är de som ligger företaget närmast och har en direkt koppling till 

organisationen. Utmärkande för gruppen är att om några primära intressenter skulle 

lämna organisationen skulle de direkt skada densamma. Till denna kategori brukar 

vanligtvis räknas aktieägare, investerare, anställda, kunder och leverantörer. Som 

exempel kan nämnas aktieägare som påverkar genom dess krav på avkastning och 

riskkompensation samt kunder som genom att konsumera organisationens 

produkter/tjänster styr en stor del av en organisations inkomster. Det finns även 

ytterligare en viktig grupp som brukar räknas till denna kategori, närmare bestämt staten 

och eventuella myndigheter. Deras relation till en organisation kan bestå av lagar, 

infrastruktur, utbildning och skatter. De har således en direkt påverkan gällande en 

organisations förutsättningar. (Clarkson, 1995) Med detta i färskt minne blir det tydligt 

att det finns ett stort beroendeförhållande mellan organisationen och dess primära 

intressenter.  

Den andra kategorin, sekundära intressenter, kännetecknas av att de visserligen 

påverkas, eller påverkar organisationen men inte är direkt nödvändiga för dess existens. 

Denna kategori av intressenter brukar innefatta media, lokalbefolkning, 

intresseorganisationer och vissa politiska grupper. De sekundära intressenterna har 

ingen direkt kontakt med organisationen förutom en indirekt koppling men kan i vissa 

fall ändå orsaka omfattande skador. (Clarkson, 1995) Exempelvis kan media rapportera 

om en organisation och skapa opinion, vilket givetvis påverkar organisationen, men 

någon direkt påverkan kan man inte säga att de har som till exempel en leverantör har. 

Clarkson menar att det kan vara viktigt för en organisation att inte negligera sina 

sekundära intressenter då en sekundär kan bli till en primär intressent på väldigt kort tid. 

Ett sådant exempel kan vara lokalbefolkning kring en fabrik som drabbas av ett giftigt 

utsläpp och därefter vidtar rättsliga åtgärder mot organisationen.  

I den matris som Newcombe (2003) presenterar delas ett projekts stakeholders in i olika 

grupper, beroende på deras inflytande och intresse. Även om Newcombe således 

beskriver ett projekts stakeholders tror vi att tankarna går bra att överföra på hela 

organisationer. De stakeholders som hamnar i grupp A är de som har litet intresse i 

själva verksamheten och samtidigt har litet inflytande över densamma, exempelvis 

personer som bor långt ifrån organisationens placering. I kategori B återfinns de 



stakeholders som har stort intresse i 

organisationen men bara begränsat 

inflytande. Exempel på sådana 

stakeholders är lokalbefolkning kring en 

fabrik, intresseorganisationer eller mindre 

underleverantörer. De stakeholders som 

har stort inflytande över verksamheten 

men endast begränsat intresse återfinns i 

C. Det kanske tydligaste exemplet på 

sådana stakeholders är riskkapital-

delägare. Den sista kategorin, D, 

innehåller de stakeholders som kan räknas till organisationens viktigaste. Dessa har 

både stort inflytande och stort intresse i verksamheten. Sådana stakeholders kan vara 

nyckelpersoner inom den egna organisationen, slutkonsumenter och myndigheter. 

(Newcombe, 2003) För uppsatsen blir det främst den sista kategorin, D, som blir 

relevant då det är dessa stakeholders som framförallt ger upphov till den studerade 

målkonfliktsproblematiken.  

KÄLLA: NEWCOMBE (2003) 
FIGUR 3: STAKEHOLDERMATRIS 

Oberoende av vilken kategori en stakeholder kan sägas tillhöra finns det vanligtvis 

begränsningar gällande insynen i verksamheten. Således kan även en stakeholder med 

stort inflytande och intresse sakna möjligheter att följa upp att alla krav efterlevs i 

verksamheten. För många stakeholders blir det därför viktigt att information om 

eventuella överträdelser och missförhållanden i verksamheten kan nå utanför 

organisationen. Ett sätt för utomstående att få sådan information är genom fenomenet 

Whistleblowing. 

3.3 WHISTLEBLOWING 

GRUNDER 

Uppkomsten av begreppet Whistleblowing sägs, om än något oklart, komma från 

skolgården eller lekplatsen där någon form av auktoritet, till exempel en dagisfröken, 

styr vad som är tillåtet att ägna sig åt.  
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Jubb (1999) definierar begreppet som:  

“Whistleblowing is a deliberate non-obligatory act of 

disclosure, which gets onto public record and is made by a 

person who has or had privileged access to data or 

information of an organization, about non-trivial illegality 

or other wrongdoing whether actual, suspected or 

anticipated which implicates and is under the control of that 

organization, to an external entity having potential to rectify 

the wrongdoing.” 

(Jubb, 1999) 

Allmänt beskrivs det som meningsskiljaktighet på grund av ett etiskt dilemma genom en 

anklagelse mot en organisation. Dworkin & Baucus (1998) skiljer även på interna och 

externa Whistleblowers. En intern Whistleblower anklagar organisationen för något 

internt, exempelvis kan han eller hon ta upp problemet med högre chefer och direkt 

ansvariga. En extern Whistleblower väljer istället att anklaga organisationen utanför 

företaget, exempelvis genom att lämna information till media, advokater eller andra 

opinionsbildare (Dworkin & Baucus, 1998). Syftet för en extern Whistleblower är 

därför enligt Mansbach (2007) att uppmärksamma allmänhet eller myndigheter på 

felaktiga beteenden och eventuella lagbrott och därigenom förhindra att de upprepas i 

framtiden. 

INFORMATION, ANKLAGELSE OCH MENINGSSKILJAKTIGHET 

En Whistleblower avslöjar information som någon annan vill hålla privat eller hemlig. 

Informationen släpps avsiktligt med målet att avslöja något och okonventionella 

metoder kan användas för att göra avslöjandet. Whistleblowing är inte detsamma som 

att informera. En viktig distinktion är att Whistleblowing innebär ett avslöjande i form 

av en anklagelse. Det kan till exempel röra sig om vanvård, inkompetens, lagbrott eller 

bedrägeri och den påstådda företeelsen har ignorerats eller dolts. I vilket fall som helst 

är en person eller organisation anklagad. En annan egenskap är att den som anklagar 
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ofta inte själv kan göra något åt situationen, vanligtvis på grund av att denne har för låg 

auktoritet. Om de själva kunde påverka situationen skulle de inte behöva bli 

Whistleblowers. Därför menar Jubb (1999) att det är vanligare med Whistleblowers på 

lägre hierarkiska nivåer och att det är vanligare att bli anklagad för något på högre 

nivåer inom en organisation. (Jubb, 1999) 

THE WHISTLEBLOWERS DILEMMA 

En Whistleblower står enligt Jubb inför två dilemman. Det första dilemmat är att det 

uppstår en konflikt mellan personliga och organisatoriska värderingar samt en konflikt 

mellan skyldigheter gentemot organisationen och intressenter utanför den. Det andra 

dilemmat är delad lojalitet gentemot den anklagade organisationen och en vidare krets. 

En individ som anser att en organisation, till vilken den är knuten, sysslar med 

felaktigheter måste nå en övertygelse genom att utvärdera det ifrågasatta beteendet i en 

etisk bedömningsprocess anser Jubb. Processen leder i sådana fall, förutom 

övertygelsen om det felaktiga beteendet, till en av två slutsatser. En slutsats är att det 

felaktiga beteendet motsäger och bryter mot organisationens värderingar. I detta fall 

uppkommer problem bara om de som står över individen hierarkiskt sett förnekar att 

man bryter mot värderingarna. Om det ifrågasatta beteendet godkänns måste 

bedömningsprocessen inkludera värdering av både organisatoriska och personliga 

värderingar. Om individen förblir övertygad om att något är fel har de personliga 

värderingarna vunnit. Problemet nu blir huruvida personen ska välja att utmana 

organisationen eller anpassa sig till den. Det senare av dessa två kan göra individen 

delaktig i det fortsatta felaktiga beteendet. Således tar individen en risk oavsett val men 

risken i att utmana organisationen ses som större och mer omedelbar anser Jubb. I valet 

bör även den professionella sidan av en arbetsuppgift beaktas. En yrkesutövare kan ha 

skyldigheter enligt lag att anmäla missförhållanden, om detta inte görs kan utövaren 

själv bli straffad. (Jubb, 1999) 

En vidare dimension av detta dilemma är att en Whistleblower i sin roll kan känna 

lojalitet till organisationen som står i konflikt med lojalitet till sig själv och allmänheten. 

I sin lojalitet mot organisationen finns individens åtlydnad av direktiv och respekt för 

konfidentiellitet gällande organisationsdata. Individen har på ett sätt organisationens 
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förtroende, vilket till viss del också kan regleras av anställningskontraktet. Utifrån detta 

kan därför Whistleblowing fördömas inom organisationer då det anses att individer bör 

vara lojala menar Jubb. Till detta bör hänsyn även tas till huruvida lojaliteten påverkar 

Whistleblowers att välja interna eller externa anklagelser. Enligt en studie av Dworkin 

& Baucus (1998) visade det sig att de Whistleblowers som valde att välja en intern väg 

för sina anklagelser ofta var mindre effektiva än de Whistleblowers som valde den 

externa vägen. Med detta skall mindre effektivitet ses som att de interna anklagelserna 

sällan ledde till konkreta åtgärder medan de externa vanligtvis berörde större problem 

och mer frekvent ledde till utredningar och åtgärder. De interna Whistleblowers som 

anklagade ex. en högre chef för något och inte kunde visa, med tillräckligt starka bevis, 

att något fel egentligen begåtts fick i de flesta fall sparken. På så sätt menar Dworkin & 

Baucus att interna Whistleblowers ofta straffas hårdare än externa Whistleblowers som i 

många länder har ett visst lagligt skydd mot direkta repressalier från organisationen om 

oegentligheter de facto begåtts.  

3.4 TIDIGARE STUDIER 

3.4.1  STATENS  STYRNING  AV  KVALITET  I  PRIVAT  ÄLDREOMSORG  ‐ 

RIKSREVISIONENS RAPPORT 2008:21 

I RiR 2008:21 dras bland annat slutsatsen att personalen inom privat verksamhet inte 

omfattas av samma skydd för sin yttrandefrihet mot sin arbetsgivare som personal inom 

offentlig verksamhet. Utöver detta omfattas anställda i privat verksamhet inte heller av 

samma meddelarfrihet som personal i offentlig verksamhet. Detta beror på att offentlig 

verksamhet främst styrs av offentligrättens regler och privat verksamhet av privaträtten 

(Landelius, 2006). Det betyder att anställda i privat verksamhet inte har samma rätt att 

lämna upplysningar till media och författare samt att de saknar skydd mot 

efterforskning och repressalier om de berättar om sina arbetsförhållanden för media. 

Sammantaget menar Riksrevisionsverket att detta kan leda till att missförhållanden 

inom privat driven äldrevård inte upptäcks. Rapporten visar även på att det finns 

skillnader i hur missförhållanden skall anmälas. Inom privat verksamhet ska 

missförhållanden anmälas till den verksamhetsansvarige medan offentligt anställda 
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anmäler till socialnämnden. Eftersom den anställda står i beroendeställning till den som 

är verksamhetsansvarig bidrar även detta att anställda kan känna sig förhindrad att 

berätta om eventuella missförhållanden. 

I de avtal som upprättas mellan privata utförare och kommunerna finns en rad brister. 

Det gäller allmänhetens insyn, krav på ledningen kompetens, stöd till personal samt 

kriterier för kvalitet och kvalitetssäkring. Socialstyrelsens tillsyn av äldreomsorgen är 

inte heller omfattande nog för att fånga upp eventuella missförhållanden menar 

Riksrevisionen. På grund av detta anser Riksrevisionen att avtalens kvalitetskrav måste 

bli tydligare men även att Socialstyrelsens kunskap om avtalens innehåll blir större. 

Utifrån granskningen ger Riksrevisionen en rad rekommendationer. Bland annat anser 

de att allvarliga missförhållanden (Lex Sarah) ska kunna anmälas direkt till 

socialnämnden eller annan offentlig myndighet i privat driven verksamhet. Det måste 

även utredas vilken rätt anställda i privat verksamhet har att yttra sig om förhållandena 

på sin arbetsplats. 

3.4.2  BONUSSYSTEM  OCH  DESS  INVERKAN  PÅ  SÄKERHETEN  – 

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETENS RAPPORT 2009:06 

Strålsäkerhetsmyndigheten har genomfört en intervjubaserad pilotstudie vid de svenska 

kärnkraftsverken för att utreda om de bonussystem som används har någon negativ 

inverkan på säkerheten. Vid Forsmarks kraftgrupp genomfördes intervjuer med fem 

personer varav två i chefsställning. 

Utifrån dessa intervjuer har SSM fastställt att tillfredsställelsen med bonussystemet är 

god hos de anställda. Dock är bonus inget man räknar med, tänker på eller diskuterar i 

sitt dagliga arbete. Systemet som används jämförs ofta med det gamla och man är nöjd 

med att alla får lika bonus och att ett blocks bonus inte blir lägre för att de fått stå stilla 

länge. 

Synen på meningsfullheten med systemet varierade. Vissa tycker att det är ett värdefullt 

styrmedel medan andra anser sig likgiltiga till om systemet finns. Att systemet kopplas 

till styrkortet ser några som positivt då detta kan påverka organisationen att jobba med 
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rätt frågor. De flesta hävdar dock att bonussystemet inte påverkar deras arbete samt att 

de själva inte kan påverka bonusutfallet men av rädsla att bli av med det håller man 

dessa funderingar för sig själv. Bonusen ses främst som ett tecken på uppskattning och 

något som gör arbetsplatsen mer attraktiv att arbeta på. Gällande bonussystemets 

inverkan på den egna arbetsinsatsen ansåg ingen att en sådan påverkan fanns. Vanligtvis 

tittar personerna inte ens på vilka punkter de ska jobba med för ökad bonus utan tittar 

bara på hur stort utfallet tillslut blir. De hävdar att de skulle arbeta på precis samma sätt 

om inte bonussystemet fanns. Att systemet skulle ge upphov till ”underrapportering” av 

händelser förnekas och exempel ges på beslut som tagits trots medvetenhet om att det 

resulterat i sämre bonus. 

Den övergripande slutsatsen gällande bonussystemen vid de svenska kärnkraftsverken 

är att det inte går att hitta något som skulle kunna tyda på en försämrad säkerhet tillföljd 

av systemen. Den påverkan på säkerhetsbeteende man kunnat se är snarare positiv. 

Bonussystemen anses ha låg så kallad ”incentive intensity” och har således låg effekt på 

motivation och beteenden. 

3.5 UTGÅNGSPUNKT INFÖR EMPIRISK STUDIE 

Utifrån detta teoretiska ramverk är det några specifika faktorer vi anser viktiga att 

studera i de utvalda organisationerna. Dessa faktorer sammanfattas i tabellen på nästa 

sida: 

  



FAKTOR/OMRÅDE   OMRÅDESSPECIFIKATION 

Medvetenhet  - Är problematiken med målkonflikter något som 

uppmärksammats i organisationerna? 

- Anser organisationerna själva att de har en målkonflikt 

mellan säkerhets- och lönsamhetskrav? 

Styrmedel  - Vilka styrmedel används och vilken inverkan kan de ha på 

målkonfliktsproblemet? 

- Vad mäts, utvärderas och belönas i organisationerna? 

Felidentifiering och 

anmälningsrutiner 

- Hur gör organisationerna för att förvissa sig om att 

missförhållanden upptäcks och åtgärdas? 

- Hur ser personalens möjlighet ut att påkalla uppmärksamhet 

vid missförhållanden? 

- Vilka interna och externa kommunikationskanaler finns? 

Ansvar  - Hur är organisationerna strukturerade?  

- Används någon form av ansvarsenheter? 

- Hur påverkar detta målkonfliktsproblematiken? 

Intressenters 

övervakning, kontroll 

och inflytande 

- Hur förhåller sig organisationerna till sina intressenter och 

deras krav? 

- Hur tar sig övervakningen uttryck i verksamheterna? 

- Hur påverkar den massmediala uppmärksamheten 

organisationerna? 

- Hur ser ägarförhållandet ut och vilken inverkan kan det ha på 

styrningen? 
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TABELL 4: UTGÅNGSPUNKT INFÖR EMPIRISK STUDIE 



4. EMPIRI 

4.1 ÄLDREOMSORG 

4.1.1 VÅRDFÖRETAG X 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Vårdföretag X är verksamma på ett 70-tal orter i Sverige, Norge och Danmark. 

Verksamheten är förlagd till ungefär 200 enheter och de har uppskattningsvis 6 000 

månadsanställda även om denna siffra varierar något. Sammanlagt har Vårdföretag X 10 

000 så kallade brukare, med brukare menas de individer som nyttjar deras tjänster. 

Vårdföretag X ingår i en 

koncern som består av nämnda 

Vårdföretag X och ett annat 

företag, Y. Vårdföretag X ägs 

till största delen av ett 

europeiskt riskkapitalbolag. 

Resterande del ägs av 

medarbetarna enligt ett internt 

program där fast anställda 

erbjuds att köpa andelar vid ett 

visst tillfälle. 

Koncernledning

Vårdföretag X

Äldreomsorg

Äldreboenden Hemtjänst

Affärsområde 2 Affärsområde 3

Y

FIGUR 4: VÅRDFÖRETAG X, ORGANISATION 

INTERVJUSAMMANSTÄLLNING 

Äldreomsorgen inom Vårdföretag X delas in i två olika kategorier, Äldreboenden och 

Hemtjänst. Denna uppdelning blir relevant då verksamheterna skiljer sig åt, både 

operativt och styrningsmässigt.  
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Verksamheten inom äldrevården är uppdelad på enheter, ofta motsvarande ett boende 

och/eller en region. Utifrån de krav och förväntningar som ägarna har på verksamheten 

görs en budget för organisationen. Denna budget bryts sedan ned i mindre delar och 



separata mål. För varje enhet görs sedan en budget genom ett samarbete mellan 

regionchefen, regioncontrollern och verksamhetschef. Vid budgetarbetet fastställs även 

de mål som åläggs enheten, både ekonomiska mål och kvalitetsmål. Varje månad görs 

även prognoser för resterande verksamhetsår. Utifrån budgeten har 

verksamhetscheferna ett resultatansvar för sin enhet gentemot respektive regionchef. 

Budget, bokslut och prognosarbete är viktiga verktyg för den ekonomiska styrningen. 

Vid månatliga möten sker uppföljning då verksamhetschefen, regionens controller och 

regionchefen träffas och går igenom enhetens resultat samt uppdaterar prognoserna. 

Eventuella avvikelser gentemot budget analyseras och åtgärder diskuteras fram vid 

behov. Flödet i den ekonomiska styrningen kan sammanfattas i åtta steg: 
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Försäljningen, det vill säga enheternas intäkter, skiljer sig åt vid äldreboenden och 

hemtjänst. Inom såväl äldreboenden som hemtjänst sker upphandling med respektive 

kommun där utförare lämnar anbud. Upphandlingsförfarandet ser olika ut i olika 

kommuner, vissa nyttjar så kallat fast pris medan andra nyttjar en variant där 

vårdgivarna ger ett prisförslag. Fast pris är ett system där kommunerna talar om vad de 

är beredda att betala varefter vårdgivarna får ge ett förslag på vilka tjänster de kan 

erbjuda till just det priset. I det andra fallet ger vårdgivarna prisförslag för ett visst 

tjänsteutbud som kommunen sedan tar ställning till och utvärderar då kombinationen av 

priset kontra kvaliteten. Den stora skillnaden mellan hemtjänst och äldreboenden är att 

det inom hemtjänst oftast används så kallat timprissystem. Med detta menas att 

tjänstutföraren får betalt för antalet timmar de utfört tjänsten, medan äldreboenden 

normalt har ett dygnspris per brukare. Vissa avtal berättigar ersättning för samtliga 

platser oberoende om de är belagda eller inte medan det i andra fall bara utgår ersättning 

om platsen är belagd. Ofta förekommer även någon typ av kombination av dessa två 

alternativ. 

Affärsplan Budget Regionbudget Enhetsbudget 

Utfall/resultat Prognos enhet Prognos region Prognos företag 
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Det finns inget rättvisande sätt att jämföra effektiviteten generellt mellan Vårdföretag 

X:s enheter. Många omständigheter och faktorer spelar in vilket gör att ingen enhet är 

helt lika någon annan. Exempel på betydande faktorer kan vara planlösning, brukarnas 

behov och upphandlingsavtalens utformning. Det används dock vissa nyckeltal för att 

jämföra separata enheter med deras egen historik. Utöver de ekonomiska nyckeltalen 

används även mjukare mått, såsom kvalitetsindex, då enheterna utvärderas. Vårdföretag 

X har fyra målområden. Dessa är: 

• Kvalitet 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

• Kund/Marknad 

 
Personalens kompetens, ledarskap och organisering av arbetet är några avgörande 

faktorer för en kvalitativ och effektiv omsorg. Den platta organisationen med 

månadsuppföljning i alla led och inom alla målområden skapar förutsättningar för en 

säker effektiv omsorg. 

Det finns inget generellt belöningssystem kopplat till enheternas prestation. I de fall 

bonusar kan vara aktuellt görs individuella bedömningar baserade på uppfyllandet av 

såväl de ekonomiska som de kvalitetsmässiga målen som tagits fram.  

I Vårdföretag X:s omgivning identifierades några viktiga intressenter, bland annat 

brukarna, medarbetarna och uppdragsgivarna/kommunerna (utan inbördes ordning). 

Även relationen med media och socialstyrelse identifierades. Socialstyrelsen påverkar 

främst verksamheten genom att kontrollera att lagarna som berör äldrevården efterlevs. 

Dessa lagar är inget Vårdföretag X kan välja att inte följa utan de sätter ramarna för 

vårdtjänsterna. Förhållandet till media var ganska speciellt då verksamheten är under 

ständig bevakning. Dock påverkar inte media organisationens styrning i sig utan finns 

mer med som en faktor att beakta för organisationen. Vårdföretag X står både under 

hård intern och extern bevakning, något som är en del i att vara ett vårdföretag. Den 

kanske tydligaste inverkan media har är dock att Vårdföretag X måste vara beredda på 

att förtydliga information, som media ofta ger en vinklad bild av, både till allmänheten 

och till de anställda. Framförallt ansågs detta viktigt för att de anställda skulle få rätt 
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information för att undvika missförstånd. I ett vidare perspektiv identifierades även 

pensionärsföreningar och fackförbund. Fackförbunden representerar de anställda i 

övergripande förhandlingar till exempel om löner.  

Arbetet med kvalitet och säkerhet sker genom regelbundna möten där inträffade 

händelser granskas och diskuteras för att säkerställa att relevanta åtgärder genomförts 

för att åtgärda problemet etc. Vid dessa möten finns representanter med från den 

operativa personalen likväl som verksamhetschefen. Vid varje enhet finns en så kallad 

Kvalitetsgrupp vars syfte är att kontinuerligt förbättra och utveckla kvalitetsarbetet. 

Som ett led i att säkerställa att kvalitetsmålen verkligen uppfyllts genomför även en 

extern organisation kvalitetsundersökningar till exempel i form av 

brukarundersökningar. Dessa undersökningar redovisas sedan för uppdragsgivaren och 

kunderna. En annan viktig del i kvalitetsarbetet är egenkontrollerna.  

Vid tillbud ska personalen anmäla detta till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. 

Denne bedömer sedan om ärendet bör rapporteras vidare och om eventuellt en Lex 

Maria eller en Lex Sarah anmälning skall göras. Händelserapporteringen uppmuntras 

och ses som positivt. Få rapporterade händelser är ingen garanti för att inga fel görs, 

kanske snarare tvärtom med tanke på att om ingen vet om händelsen kan inget heller 

göras föra att förhindra att det händer igen. Händelserapportering blir således en viktig 

del i kvalitetsarbetet. 

Vad gäller ägarnas krav på verksamheten tar det sig främst uttryck i de lönsamhetskrav 

som styr budgeteringsarbetet och målformuleringen. Någon specifik styrning av den 

mer operativa verksamheten finns inte från ägarnas sida. Utifrån detta upplevs snarare 

säkerhetsarbetet styra organisationen framför de rent ekonomiska målen eller kraven. 

Tanken är att om tillräcklig kvalitet genomsyrar arbetet blir följden goda ekonomiska 

resultat, inom rimliga gränser. Någon direkt målkonflikt upplevs därför inte mellan 

säkerhetskraven och lönsamhetskraven.  

 

 



4.1.2 CAREMA VÅRD OCH OMSORG AB 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Carema Vård och Omsorg AB 

(Carema) bedriver verksamhet inom 

vård och omsorg i form av bland 

annat närsjukhus, vårdcentraler och 

äldreboenden. Totalt finns cirka 250 

enheter runtom i Sverige, Norge och 

även i Finland (via ett systerbolag, 

Mehiläinen). Dagligen ansvarar 

Carema för vård- och 

omsorgstjänster för drygt 400 000 

individer.   

Ambea

Carema Vård och 
Omsorg AB
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Carema är ett helägt dotterbolag till Ambea AB som i sin tur ägs till cirka 75 % av 3i 

Group plc. och 3i fonder, vilka är riskkapitalbolag. Nära 16 % ägs av Government of 

Singapore Investment Corporation (GIC) som är en passivinvesterare utan styrelse-

representation. Resterande andelar ägs av ledningspersoner inom Ambea och Carema.  

INTERVJUSAMMANSTÄLLNING 

Carema Vård och Omsorg AB:s (Carema) organisation är uppdelad utifrån två olika 

verksamhetsområden, Sjukvård och Omsorg. För uppsatsen blir det affärsområdet 

Omsorg som blir relevant och inom detta område är det sektorn Äldreomsorg som vi 

fokuserar på.  

Verksamheten inom äldreomsorg delas upp i olika enheter, ofta motsvarar en enhet ett 

visst boende. Varje enhet är ansvarig för att upprätta en egen budget, i samråd med 

personal ifrån controlleravdelningen inom Carema. Dessa enhetsbudgetar ses sedan över 

och bearbetas vid behov, för att sedan få ett godkännande, uppifrån organisationen. Då 

de olika enheternas budgetar har fastställts läggs de ihop och skapar regionala och även 

en organisationsövergripande budget. De mål och riklinjer som styr budgetarna är 

FIGUR 5: CAREMA, ORGANISATION

Omsorg

Äldreomsorg Orkidén

Sjukvård

Psykiatri/

Missbruk



44 
 

framtagna på olika sätt beroende på om det är ekonomiska mål eller kvalitetsmål. De 

ekonomiska målen fastställs utifrån ägarnas lönsamhetskrav men även med hänsyn 

tagen till verksamhetens specifika förutsättningar. När det handlar om kvalitetsmål är 

det istället ledningen för Carema som utarbetar och fastställer vilka mål och krav som 

skall användas. Dessa kvalitetsmål är gemensamma för hela organisationen.  

Efter varje budgetperiod, vanligtvis en månad, görs en uppföljning där periodens utfall 

gås igenom, på flera olika nivåer. Enhetschefen redogör för regionchefen, regionchefen 

för detta vidare till sektorchefen etc. Vid eventuella avvikelser tas en handlingsplan 

fram i samråd med de berörda parterna för att åtgärda problemet. I samband med 

budgetuppföljningen görs även prognoser för de tre nästkommande månaderna.  

Utifrån de fastställda budgetarna får de olika enhetscheferna ett resultatansvar gentemot 

regionchefen. De ansvarar således både för enhetens intäkter och kostnader. Vad gäller 

en enhets intäkter styrs dessa till stor del av hur upphandlingen sett ut. Det kan vara 

fråga om exempelvis fast pris, garantipris och timpris. Detta gör att intäkterna till största 

delen bestämts på förhand. För att försöka påverka intäktssidan positivt utöver detta 

uppmuntras lokalt initiativtagande på de olika enheterna från centralt håll. Ett tydligt 

exempel kunde identifieras vid en enhet som erbjöd frukostförsäljning i grannskapet.  

Inom Caremas verksamhet jämförs de olika enheterna med varandra men bara om 

tillräckliga likheter finns mellan enheterna. På grund av de olika enheternas 

förutsättningar är det i många fall svårt att få rättvisa jämförelser. De jämförelser som 

genomförs bygger på att specifika nyckeltal analyseras och bedöms i relation med 

varandra. 

Det finns ett bonussystem inom Carema, i vilket vissa chefspositioner kan erhålla 

ersättning om vissa kvalitetsmål och ekonomiska mål uppfylls. Det finns ingen given 

mall för systemets uppbyggnad men de ekonomiska målen väger tyngst varefter 

kvalitetsmål vägs in. En förutsättning för att bonus överhuvudtaget skall utgå är att hela 

organisationen går bättre än budget. Detta bonusprogram är fastställt för hela 

verksamheten men det är även tillåtet för chefer att göra vissa specifika uppgörelser 

inom sitt verksamhetsområde.  
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Carema har identifierat ett antal intressenter i sin omgivning. Till de största eller 

viktigaste intressenterna räknas uppdragsgivarna (kommunerna), anhöriga/kunder, 

media, intresseföreningar och Socialstyrelsen. De olika intressenterna behandlas 

annorlunda, ofta med hjälp av en central enhet för just det ändamålet. Kunder och deras 

anhöriga, genom vilka individernas preferenser ofta förmedlades, bemöts genom 

regelbundna möten och informationsträffar för att skapa en öppen kontakt. För att 

hantera media finns en egen informationsenhet vilka ansvarar för mycket av 

mediekontakten tillsammans med enheterna. Då en, för media intressant, situation 

inträffar skapas tydliga kommunikationsvägar för att kunna visa en 

organisationsmässigt enad front och hänvisa media till en person istället för att många 

personer ska uttala sig. Om en särskilt allvarlig situation inträffat anordnas även 

presskonferenser för att delge omgivningen information om vad som hänt. Det anordnas 

även speciella dagar då media och, för den delen även, allmänheten kan besöka 

Caremas enheter och kontor. Vid dessa dagar har dock få intressenter tagit tillfället i akt 

och besökt organisationen.  

”Då vi ringde upp de lokala medierna och bjöd in dem till 

Caremadagen svarade de att det inte var något nyhetsvärde 

de kunde rapportera om” 

   (Vice Sektionschef, Carema)  

För att vårda och utveckla organisationens relationer med intresseföreningar, såsom 

exempelvis pensionärsföreningar och kommuner som för tillfället inte nyttjade Caremas 

tjänsteutbud, finns speciella marknadskoordinatorer som arbetade med att upprätthålla 

en dialog till sådana organisationer. Tanken är att Carema på så sätt ska kunna 

förbereda, både organisationen och intresseföreningarna, på framtida samarbeten och 

möjligheter. För att hantera relationerna med kommuner och socialstyrelse arbetar 

Carema med ett kvalitetssystem, QualiMax, och en särskild intern kvalitetsgrupp finns. 

Denna grupp sköter interna kvalitetskontroller och anlitar även externa 

granskningsföretag som genomförde egna kontroller. En stor del av dessa kontroller 

lämnas sedan vidare till kommunerna för att, från Caremas håll visa på en öppen 

inställning och kvalitetsarbete.  
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Vad gäller relationen till Socialstyrelsen upplevs den i form av en slags förutsättning 

snarare än relation med tvåvägskommunikation. Med detta menas att Socialstyrelsen la 

grunden eller ramarna för Caremas arbete genom aktuella lagar och förordningar. 

Någon direkt påverkan därutöver upplevdes inte från Caremas sida.  

För att säkerställa att säkerhetsarbetet uppfyller de krav som intressenter och 

lagstiftning ålagt Carema fanns klara anmälningsrutiner. Alla händelser eller tillbud på 

en enhet ska anmälas till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS), som sedan 

fattar beslut om tillbudet föranleder någon lagstadgad anmälning, exempelvis Lex Maria 

eller Lex Sarah. Det varierar på de olika enheterna huruvida Carema står för 

anställningen av MAS:en eller om kommunen har sin egen. Oavsett vem som stod för 

MAS:en ska dock alla tillbud rapporteras.  

Vid de månatliga budgetmötena diskuteras och behandlas även de händelserapporter 

som enheten anmält under perioden på ett organisationsmässigt plan. En anmälan kan 

inte göras anonymt utan kräver att anmälaren kan kontaktas för att utreda frågan, vissa 

kommuner vill till och med att varje rapport fastställer vem som var ansvarig. Under en 

vanlig period kommer det nästan alltid ske några händelser, måhända mindre allvarliga 

men allt skall anmälas och rapporteras. Således utgör en enhet som inte rapporterat ett 

enda tillbud under en period ofta en större källa till osäkerhet än vad en enhet som 

rapporterat några händelser gör. Genom interna program/system är tanken att varje 

händelserapport skall leda till någon slags förbättring, antingen i de operativa rutinerna 

eller organisationsmässigt. 

Relationen till Caremas ägare märks främst genom de lönsamhetskrav som fanns på 

Carema. Dessa lönsamhetskrav upplevs dock inte på ett traditionellt sätt, det vill säga att 

Carema ska uppnå en viss given avkastning, satt av ägarna, utan snarare istället som att 

Carema kan erbjuda potentiella ägare en viss avkastning. En av de större ägarna var 

dessutom en passiv ägare utan någon styrelserepresentation. Någon direkt inverkan på 

den operativa verksamheten finns inte.  
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4.1.3 LINKÖPINGS KOMMUN 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

En intervju har genomförts med en representant för äldreomsorgsavdelningen vid 

Linköpings kommun. Denna avdelning svarar för samordning, planering, upphandlingar 

och utvärderingar inom färdtjänst och äldreomsorg i kommunen. 

INTERVJUSAMMANSTÄLLNING 

Vid en upphandling av äldreomsorg definieras ansvaret och kraven från kommunerna 

gentemot den som skall utföra tjänsten i upphandlingskontraktet. I detta kontrakt står 

även vilka rättigheter uppdragsgivaren, kommunen, och utföraren har. I Linköpings 

kommun har man valt att konkurrensutsätta alla äldreboenden samtidigt som det även 

ålagts den offentliga äldrevårdsverksamheten att alltid lägga ett bud vid upphandlingar. 

En viktig punkt i upphandlingskontrakten är tillgången till information där kommunerna 

ges rätt att få se den information de vill ta del av. Detta anser kommunerna ofta vara helt 

nödvändigt då de skall kunna utvärdera och kontrollera hur verksamheten utförs, det är 

trots allt kommunen som har det yttersta ansvaret för att äldreomsorgen sköts på ett 

tillfredställande sätt. I kontrakten brukar även anmälningsrutiner och 

rapporteringsskyldigheter klarläggas så att både kommunen och utföraren vet vad som 

gäller. På senare tid har det även i kontrakten skrivits in förutbestämda viten, det vill 

säga ersättningsbelopp, för om något i kontraktsavtalet bryts.  

Kontraktstiderna skiljer sig åt från kommun till kommun men det brukar vara vanligt 

med kontrakt omfattande 4-5år med möjlighet till 2-3års förlängning. I Linköpings 

kommun används i regel kontraktstiden 5 år med möjlighet till 2års förlängning. I 

samband med att förberedelser görs för LOV (Lag om valfrihetssystem), där individer 

själva skall få välja vilken utförare de vill nyttja inom äldreomsorgen, har dock 

kontraktstiderna minskat till att endast omfatta 2-3år. Så korta kontraktstider ser 

kommunen egentligen inte som positivt då det ofta tar längre tid än så för att komma 

igenom uppstartsfas, personalomställningar, åtgärdsprogram etc. Likaså ser man även 

det positiva i att personal, brukare, anhöriga med flera kan känna sig trygga i en viss 
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regelbundenhet i verksamheten. En liknande form av kundval finns redan inom 

hemtjänstsverksamheten i kommunen.  

En viktig fråga för kommunen är huruvida den medicinskt ansvariga sjuksköterskan 

(MAS) skall tillhandahållas av kommunen själv eller om utföraren skall stå för denna. 

Det är MAS:en som tar emot anmälningarna från enheterna/boendena och avgör vilka 

som skall behandlas eller föras vidare och vilka som eventuellt skall anmälas enligt Lex 

Maria eller Lex Sarah. Kommunerna ser helst att de själva ansvarar för denna MAS då 

denne blir ett slags kontrollorgan gentemot boendet. De gånger MAS:en anser att 

anmälningen faller under Lex Sarah eller Lex Maria sker vidarebefordringen till 

Socialstyrelsen.  

Under senare tid har kommunernas arbete gått allt mer emot att värdera och upprätthålla 

en god kvalitet inom äldreomsorgen, istället för att enbart fokusera på billigast pris. 

Med detta menas att kvalitetsarbetet funnits även tidigare men att det blivit, främst 

genom politiska beslut, ett tydligare fokus mot att en tillfredställande kvalitet 

tillhandahålls. För att säkerställa att så sker genomförs oannonserade kontroller, 

enkätundersökningar, möten och intervjuer ute på de lokala äldreboendena. Vid de 

möten som anordnas får brukarna och deras anhöriga träffa personal och politiker för att 

diskutera hur verksamheten fortlöpt. De kontroller som genomförs sker oftast med 

något eller några års mellanrum. Ytterligare ett led i kvalitetsarbetet är att det 

regelbundet anordnas möten där ansvariga hos kommunen och äldreboendechefer 

träffas och diskuterar gemensamma frågor och funderingar.  

”Det här är en bransch utan större hemligheter när det 

gäller kvalitetsarbete och rutiner” 

  (Lednings och planeringsledare, Linköpings kommun) 

Även Socialstyrelsen kontrollerar, med viss regelbundenhet, att de lagstadgade 

kvalitetskraven och rutinerna efterlevs, främst genom enkätundersökningar. 

Socialstyrelsen har även ett visst kontrollinstrument i och med att de rapporter som 

MAS:en anser vara föremål för Lex Maria eller Sarah inkommer till myndigheten. 
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Någon direkt samordning eller koordination mellan kommunens och Socialstyrelsens 

kontroller finns inte i dagsläget även om förslag på detta finns.  

Andra sätt att säkerställa att en tillräcklig kvalitet upprätthålls är händelse-

rapporteringen. Som tidigare nämnt är det MAS:en som avgör vilka händelser som är av 

sådan vikt att de skall rapporteras vidare. Utöver detta ser kommunen inte direkt 

negativt på ett äldreboende med många anmälningar. Om anmälningarna som inkommer 

är att betrakta som vårdslösa, grova etc. är det givetvis negativt men om det är 

anmälningar som rör rutiner och förbättringar kan det vara positivt att de kommer upp 

till ytan. Grundtanken är att det inte handlar om att utse en syndabock utan istället 

kunna göra förbättringar så det inte händer igen. Utifrån detta ser kommunen med 

skepsis på de boenden som inte rapporterar in några händelser under en period.  

Vid upphandlingsförfarandet i Linköpings kommun används idag ett fastprissystem. 

Detta innebär att kommunen fastslår ett pris vilket sedan entreprenörerna får utgå ifrån. 

De vårddrivare som är intresserade av att driva boendet får sedan ge förslag på hur de 

ska bedriva vården till det givna priset. Vid upphandlingar görs en utvärdering av de 

inkomna förslagen enligt ett förutbestämt system. Detta system ger förslagen olika 

poäng beroende på hur de uppfyller de krav som ställts. Kommunens grundläggande 

krav, de så kallade skallkraven, är endast vad äldreboendet minst måste uppfylla. De 

förslag som gör ytterligare åtgärder utöver dessa belönas därför med bonuspoäng. Ett 

exempel på en sådan situation kan vara att skallkravet bestämmer att brukarna skall få 

minst 3 mål mat per dag av en viss kvalitet. Erbjuder sedan en vårdentreprenör att det 

till varje måltid serveras ytterligare rätter så att brukarna kan välja vilken måltid de vill 

ha, kan ett sådant förslag belönas med bonuspoäng. Andra områden som kan ge 

bonuspoäng är exempelvis personaltäthet och dagliga promenader. Vid de tillfällen då 

kommunen inte varit helt nöjd med vårddrivaren under den gångna perioden får ej detta 

direkt vägas in i bedömningen vid en upphandling. Istället kan tidigare dåliga 

erfarenheter resultera i form av lägre poäng inom de områden där missnöjdheten 

uppkommit. Har till exempel personaltäthet varit dålig får detta område antagligen lägre 

poäng än andra förslag. När poängberäkningen sammanställts för de olika förslagen tas 

ställning till vilket utav dessa som bäst motsvarar kommunens önskemål.  
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Sedan kommunen började konkurrensutsätta äldreboendena har kostnaderna minskat 

och framförallt har en tydligare bild av kostnadsstrukturen framkommit. Under de första 

årens konkurrensutsättning kunde vissa vårddrivare göra stora vinster då kommunen 

utgick från sina tidigare kostnader i upphandlingen. Detta tydde följaktligen på att det 

fanns effektivare sätt att driva boendena på, förutsatt att kvalitetsmålen uppfylldes.  

”Efter att vi räknat efter på äldreboendets kostnader 

ordentligt visade det sig att det skulle varit billigare att låta 

brukarna gå och äta sina måltider på Åhléns än att ha det 

matsystem som vi använde” 

(Lednings och planeringsledare, Linköpings kommun) 

På detta sätt här därför kommunens äldrevård effektiviserats, utifrån äldrenämndens 

definition: Så mycket vård som möjligt för en viss peng. Äldrenämnden är en politisk 

sammansatt nämnd som bl.a. ansvarar för kommunens äldrevård. De första årens stora 

vinster för vissa vårddrivare har med åren minskat överlag.  

4.2 KÄRNKRAFTSINDUSTRIN 

4.2.1 FORSMARKS KRAFTGRUPP AB 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) ligger i Östhammars kommun i Uppland. 

Kraftgruppen har tre reaktorer som tillsammans producerar 21-25 TWh (Terrawatt-

timmar), vilket motsvarar el för tre Storstockholm. Företaget har cirka 1 000 anställda 

och ägs till 66 % av Vattenfall, 25,5 % av Mellansvensk Kraftgrupp och 8,5 % av E.ON 

Kärnkraft Sverige AB. 

 

 



INTERVJUSAMMANSTÄLLNING 

FKA är organiserat utifrån de tre olika 

blocken, Forsmark 1, Forsmark 2 och 

Forsmark 3. Till dessa finns det centrala 

stödfunktioner, underhåll, teknik, personal 

och service. Utöver detta finns det fyra 

centrala staber, Ekonomi, Säkerhet och 

miljö, Information samt Företags-

utveckling. Det finns även en separat enhet 

för den anknutna gymnasieskolan, 

Forsmarks skola, som ingår i 

organisationen. Denna enhet berör vi ej 

närmare då dess relevans för arbetets syfte 

är tämligen lågt.  

VD

Ekonomi
Säkerhet och Miljö
Information
Företagsutveckling

Vice VD

F1 Personal

F2 Service

F3 Teknik

Forsmarks 
skola Underhåll

FIGUR 6: FKA, ORGANISATION

 

De tre olika blocken har ett resultat- och produktionsansvar gentemot ledningen. 

Blockens intäkter består i att den el som produceras säljs till FKA:s ägare (och således 

alltså inte direkt till marknaden). Det viktigaste för blockens intäkter blir därför att se 

till att blockens tillgänglighet, det vill säga hur stor del av året som anläggningen är i 

drift och producerar el, blir så hög som möjligt. Till blockens kostnader, hör förutom 

drift, personal och bränsle även stödfunktionernas tjänster som blocket nyttjat under en 

viss period. Stödfunktionerna sluter avtal med de olika blocken där tid och 

arbetsomfattning bestäms.  

Ett av ledningens främsta styrinstrument för respektive block är användningen av 

Balanced Scorecard (BSC). De fyra fokusområden som används i det övergripande 

styrkortet för FKA kan ses i tabell 5 på nästa sida: 

 

 

51 
 



52 
 

Fokusområde Exempel på mått och mätetal 

Säkerhet och omvärld Oplanerade snabbstopp 

Forsmarks säkerhetsindex (FSI) 

Systemåtgärder 

Omvärldsförtroende 

Effektiva processer Operativt kassaflöde 

Energitillgänglighet 

Revisionslängd 

Förnyelse och tillväxt Kapitalutnyttjande, CVA 

Produktionskapacitet 

Kompetens och kultur Engagemangsindex 

”My opinion” – Förmåga att sätta mål 

Yngre medarbetares deltagande i projektarbeten 

TABELL 5: ÖVERGRIPANDE STYRKORT, FKA 

 

De värden och mätetal som ingår i respektive dimension i styrkortet uppdateras och ses 

över regelbundet. De senaste ändringarna för år 2009 innehöll ytterligare mätetal 

inriktade på säkerhet. Efter att det övergripande styrkortet fastställts bryts detta ner till 

separata strykort för de olika blocken, stödenheterna osv. Detta gör att varje avdelning i 

organisationen har sitt eget styrkort med egna mål och krav. I skrivande stund fanns 

förslag inom organisationen att bryta ner styrkorten ytterligare, så att det skulle finnas 

styrkort på gruppnivå inom avdelningarna.  

Vid FKA, liksom inom övriga Vattenfall, nyttjas ett bonussystem för samtliga anställda. 

Bonussystemet gör det möjligt för anställda att erhålla en belöning, om maximalt 

20 000kr per verksamhetsår, om vissa givna mål uppfylls. Dessa mål är till 75 % 

styrkortsrelaterade och övriga 25 % beror på resultatet. De mål som härrörs till 

styrkortsdelen innefattade år 2008 följande:  

• Forsmarks säkerhetsindex, FSI (Ett mått som avser säkerhetskultur, 

teknikhantering, robusthet i anläggningen, organisation samt ledning och 

styrning). 
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• Framdrift av åtgärder enligt framtagen plan efter SSM-föreläggande (Ett mått 

som avser hur stor del av de planerade åtgärderna som faktiskt genomförts under 

perioden. Dessa åtgärder omfattar Värdering och beslutsfattande, underhålls- 

och ändringsprocessen samt säkerhetskulturen) 

• Kompetensuppbyggnad och kompetensutveckling (Detta mått omfattar hur 

utbildning och erfarenhetsåterföringsprogram använts) 

• Utvecklingsplaner för personalen 

Dessa fyra områden är sedan uppdelade i mindre och mer specifika mått och delmål. 

Den del av bonusen som grundades på resultat är i sig uppdelad så att 40 % av 

resultatdelen beror på FKA:s resultat (max 2 000kr) medan resterade del, 60 %, bygger 

på Vattenfallskoncernens resultat (max 3 000kr). Det kan vara viktigt att poängtera att 

alla mål gäller hela FKA som organisation. Detta gör att bonusen blir lika för alla 

berörda och således förekommer inga interna bonusvariationer (undantag från detta är 

VD som har ett individuellt bonussystem). Uppföljning och information om bonusmålen 

sker kvartalsvis på avdelningsnivå och kommuniceras ut via intranät till de anställda. 

Undantaget från detta är säkerhetsmålen som löpande registreras och dokumenteras. 

Bonussystemet utvärderas och revideras årsvis och kan därför variera från år till år. Den 

utveckling som skett av bonussystemet under senare år är att mer och mer tyngdpunkt 

lagts på säkerhetsmål istället för tidigare tonvikt på tillgänglighet och drift. I princip kan 

nu en bonus erhållas för uppfyllda säkerhetsmål även om samtliga reaktorer varit ur 

drift.  

Det generella bonussystemet upplevs inte ha någon större inverkan på de intervjuades 

beteenden. Istället ses bonusen snarare som en glad överraskning vid årets slut, ibland 

tas den till och med för given då bonus endast uteblivit något enstaka år. Det finns trots 

detta en viss tillfredställelse i möjligheten att kunna erhålla en bonus hos vissa anställda. 

Åsikterna kring bonussystemets innebörd går dock isär, vissa anser att systemet har ett 

visst styrvärde medan vissa andra anser att det bör avskaffas. Bonussystemets 

uppbyggnad är knappt något som diskuteras och även påverkbarheten upplevs som 

tämligen begränsad hos många berörda.  
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Det individuella bonussystemet för VD bestäms av ordföranden i FKA:s styrelse. Detta 

bonussystem bygger för närvarande på både ekonomiska och säkerhetsmässiga mål, 

med en viss tonvikt på säkerhetsmålen. De ekonomiska målen byggs upp av en 

kombination av FKA:s, Vattenfalls och affärsområdets resultat. Säkerhetsmålen bygger 

enbart på FKA:s säkerhetsarbete.  

Vad gäller säkerhetsarbetet vid FKA finns det flera olika mekanismer i organisationen 

som ska se till så att ingen säkerhetsbrist negligeras eller förbises. Centralt för 

säkerhetsarbetet är den separata stödenheten Säkerhet och Miljö (FQ). Denna enhet 

ansvarar för säkerhetsarbetet i organisationen och även för att en tillfredställande 

miljöhänsyn beaktas vid beslut. Inom detta arbete inkluderas även, förutom 

driftsäkerhet, personalsäkerhetsfrågor. Avdelningen är fristående från de övriga 

avdelningarna och fungerar som en rådgivande instans för VD, när denne ska fatta 

beslut. VD har även uttryckt att FQ skall vara en slags controller i verksamheten och 

bedriva auditering. I detta arbete ingår även att FQ skall tolka nya krav och deras 

tillämpning samt utveckling av existerande rutiner och krav.  

Från organisationens sida är FQ den avdelning som svarar för kontakten med 

myndigheterna och då främst Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Enligt de gällande 

riktlinjerna skall alla säkerhetsavvikelser på avdelningarna rapporteras till FQ. Detta 

kan göras på olika sätt, bland annat anonyma eller öppna anmälningar. Alla anmälningar 

av betydelse som kommer in till FQ skall behandlas och mynna ut i någon slags 

förbättring, det kan vara nya rutiner, materiella säkerhetsförbättringar, ny utrustning etc. 

I flera fall har sådana anmälningar lett till konkreta åtgärder och säkerhetsförbättringar.  

En annan av FQ:s viktigaste uppgifter är att samarbeta med externa 

kontrollorganisationer, såsom exempelvis WANO2 och IAEA3. Dessa organisationer 

 

2 WANO står för World Association of Nuclear Operators och är en organisation som syftar till att 

maximera säkerheten och tillförlitligheten på medlemmarnas kärnkraftsanläggningar 

3 IAEA står för International Atomic Energy Agency och är en organisation som syftar till att främja 

kärnkraftsutveckling för fredliga ändamål och säkerhetsarbete vid medlemsländernas kärnkrafts-

anläggningar 
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ationen.  

Utöver FQ kan drift-

genomför kontroller och samarbetar med de anslutna kärnkraftsanläggningarna kring 

säkerhet, rutiner, driftförbättringar etc. Efter en genomgång av en sådan 

kontrollorganisation lämnas en rapport som påtalar hur anläggningen står sig vid 

jämförelser med andra kärnkraftsverk. Rapporterna behandlar på flertalet områden de 

brister som upptäckts men även de områden som upplevs som bra. De gånger IAEA 

genomför kontroller blir rapporterna offentliga och tillgängliga för allmänheten. De 

granskningar som WANO utför blir ej offentliga utan rapporteras endast till FKA. 

Följaktligen kan även SSM indirekt ta del av dessa rapporter då de ska få tillgång till 

den information de kräver av organis

ledningsansvaret delas in i tre 

olika nivåer vilket illustreras i 

figur 7. Det är VD, i egenskap av 

tillståndsföreträdare, som har det 

övergripande ansvaret för att 

anläggningarna drivs på ett säkert 

sätt utifrån gällande regler och 

föreskrifter. Som högsta 

driftledningsinstans ansvarar även VD för överprövningar av de lägre nivåernas 

ställningstaganden. Driftledningsansvaret är sedan definierat på två ytterligare nivåer 

under VD med egna ansvarsområden. Nivå 2 ansvarar för genomförandet av 

säkerhetsgranskningar samt långsiktig tillsyn av säkerheten på anläggningen. Även 

denna nivå skall överpröva de undre nivåernas ställningstaganden. Uppmärksammade 

avvikelser från gällande föreskrifter och policys rapporteras vidare till VD. Den tredje 

nivån ansvarar för den direkta tillsynen av att anläggningarna drivs utifrån de regler som 

ställts upp. Likt nivå 2 rapporteras avvikelser till närmast högre nivå. Driftvakten som 

består av skiftingenjören (gruppchefen för ett driftlag) hör egentligen inte till själva 

driftledningen utan är istället den nivå som sköter det operativa verkställandet. 

Driftvakten får ej fatta egna beslut utanför de uppställda ramarna eller ändra/hitta på nya 

metoder.  

FIGUR 7: DRIFTLEDNINGSNIVÅER FKA
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Det finns även ytterligare en säkerhetsinstans inom organisationen som kan ses i figur 7, 

Säkerhetskommittén (SÄK). Denna kommitté består av representanter från alla 

avdelningar inom organisationen och diskuterar frågor av essentiell säkerhetsbetydelse 

för organisationen. Säkerhetskommittén sammankallas regelbundet, 2 gånger i 

månaden. SÄK kan sägas vara ett verktyg för VD att få frågor allsidigt belysta inför 

beslut.  

Efter den incident som uppstod på Forsmark den 27 juli 20064 har samtliga 

intervjupersoner uppfattat att säkerhetsfokuseringen blivit märkbart större. Detta gäller 

såväl inom organisationen som ifrån ägarnas, i synnerhet Vattenfalls, sida. Ett tydligt 

exempel på detta är Vattenfalls mål att Forsmark skulle uppnå ”First Class Nuclear 

Safety”, ett projekt kring världsledande säkerhetsarbete. Säkerhetsfokuseringen har gjort 

att även FQ fått en allt starkare roll inom organisation. Detta uppgav både FQ själva och 

andra intervjupersoner, FQ:s ställning stärktes och deras inflytande ökade.  

En annan klar förändring efter incidenten är bland annat en mycket tydligare 

säkerhetskultur. Säkerhetskulturen i sig har funnits långt innan incidenten men mera i 

bakgrunden av organisationen. Efter incidenten har säkerhetskulturen blivit mycket mer 

uttalad och hamnat i centrum för den dagliga verksamheten. Utbildningar, 

informationsmöten, seminarium och interna publikationer är bara några av de 

hjälpmedel som numera regelbundet används för att hela tiden påminna och informera 

om säkerhetsarbetet i verksamheten. Det finns också utförliga så kallade handböcker för 

ledningsarbete och kvalitet i verksamheten. I lednings- och kvalitetshandboken (LOK) 

står att läsa om policys, ansvar, befogenheter, organisation och kvalitetskrav. LOK kan 

därför säga besvara frågorna ”Vem?” och ”Hur?”. LOK definierar även prioriteringen 

vid målkonflikter mellan säkerhetsmål och andra verksamhetsmål. Vid konflikter skall 

 

4 Vid ett underhållsarbete på ställverket i Forsmark orsakades en kortslutning som slog ut elen på 

Forsmark 1. Reaktorn stängdes ned av sig själv men bara två av de fyra dieselgeneratorer som automatiskt 

ska förse anläggningen med el i sådana lägen startade. De andra två startades manuellt efter 23 minuter. I 

samband med kortslutningen slogs även vissa andra säkerhetssystem ut. Två dieselaggregat är tillräckligt 

för att trygga elförsörjningen av anläggningen men händelsen startade en het debatt gällande säkerheten 

på Forsmark och andra svenska kärnkraftsanläggningar.  
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alltid säkerhetsmässigt konservativa bedömningar göras. I det så kallade 

verksamhetsprogrammet står information om rutiner, planer, anvisningar program etc. 

Detta gör att verksamhetsprogrammet besvarar frågorna ”Vad?” och ”När?”. Det 

anordnas även stora möten inom FKA där företagsledningen och anställda träffas för att 

diskutera och informera om hur säkerhetsarbetet fortskrider. Vid dessa möten 

medverkar även representanter för Vattenfall. För att försöka säkerställa att erfarenheter 

inte går förlorade när anställda lämnar organisationen nyttjas även ett så kallat 

erfarenhetsåterföringsprogram.  

Ytterligare en följd av incidenten i juli 2006 var att Forsmark försattes under särskild 

tillsyn5 av SSM. Detta innebär att det ställs hårdare krav på rapportering till 

myndigheter samt att dessa även involveras i högre grad än annars, vid beslut och större 

driftfrågor. Under tiden som anläggningen är under särskild tillsyn kan ingen 

effekthöjning genomföras, vilket det fanns planer på innan incidenten. Forsmark 

behöver även anmäla till SSM de gånger en återstart skall göras efter ett driftstopp. 

Även om anläggningen inte befinner sig under särskild tillsyn är samarbetet med SSM 

nära och omfattande. SSM har särskilda inspektörer som regelbundet kontrollerar 

verksamheten och säkerhetsarbetet.  

I FKA:s omgivning finns många intressenter, bland annat boende i närheten, 

elkonsumenter, SSM och organisationens ägare. Dessa hanteras genom olika kanaler 

och med olika medel. Till de boende i närheten utgår exempelvis en lokaltidning som 

redogör för arbetet på Forsmark och kärnkraftshändelser i allmänhet. Anläggningen har 

även en slags besöksverksamhet där allmänheten exempelvis kan få guidade visningar, 

rundturer och se utställningar. För kontaken med SSM ansvarar, som tidigare nämnt, i 

 

5 Det finns ingen exakt definition utav begreppet särskild tillsyn utan det används istället för att tala om 

att SSM ställer högre krav på anläggningen. Detta innebär ofta att hårdare granskning kommer att 

genomföras och att det ställs högre krav på rapportering. Innebörden av att ingen klar definition finns blir 

därför att SSM kan anpassa begreppet efter den situation som råder vid en anläggning. Det finns inte 

heller några förutbestämda tidsramar för hur länge särskild tillsyn skall råda. Särskild tillsyn råder därför 

till dess att anläggningen förbättrat de områden som varit bristfälliga och SSM upplever att anläggningen 

rett ut problemen.  



första hand FQ. Avdelningen blir på så sätt ett slags mellanled mellan myndigheterna 

och driftsenheterna De krav och föreskrifter som utarbetas av SSM omsätts på 

blocknivå till att bli konkreta handlingsplaner eller åtgärder för att uppfylla de ställda 

kraven.  

Då relationen till media är av stor betydelse för FKA har tydliga 

kommunikationskanaler skapats inom organisationen. För att hantera den massmediala 

kontakten görs uttalanden av antingen VD eller kommunikationschefen vid FKA. Det 

förekommer även att media och andra opinionsbildare bjuds in till anläggningen för att 

kunna se hur verksamheten går till på plats.  

”Det räcker med att en person halkar i svängdörrarna så 

rapporteras det om -olycka på kärnkraftsverk- i media” 

(Investeringsstrateg F1F2, FKA) 

4.2.2 STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Den 1 juli 2008 bildades Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) av de tidigare 

institutionerna Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftsinspektion. SSM är en 

förvaltningsmyndighet inom Miljödepartementet och ansvarar för strålsäkerhet och 

kärnsäkerhet i Sverige. Myndigheten arbetar på riksdagens och regeringens uppdrag 

men beslutar självständigt inom dess ramar. 

Myndigheten är uppdelad efter de 

olika verksamhetsområdena, Kärn-

kraftssäkerhet, Radioaktiva ämnen, 

Strålskydd och en Internationell 

avdelning. För uppsatsen är det 

avdelningen för kärnkraftssäkerhet 

som blir aktuell. 

Miljödepartementet

Strålsäkerhetsmyndigheten

Ledning
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Kärnkrafts‐
säkerhet

Radioaktiva 
ämnen Strålskydd Internationella 

avdelningen

FIGUR 8: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
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INTERVJUSAMMANSTÄLLNING 

SSM utövar tillsyn över bl.a. de svenska kärntekniska anläggningarna genom 

inspektioner, granskningar och anläggningsbevakningar. Granskningsarbetet sker 

fortlöpande och det är främst ändringsverksamhet som granskas. SSM:s föreskrifter 

ställer bl.a. krav på att såväl tekniska som organisatoriska ändringar av betydelse för 

säkerheten anmäls till myndigheten innan dessa genomförs, samt att ändringsförslagen 

är primärt- och fristående säkerhetsgranskade. Vid SSM finns en så kallad screening-

grupp som består av experter från samtliga enheter. Denna grupp kallas för ABG 

(Anmälansberedningsgruppen) och träffas varje vecka för att bedöma och ge förslag till 

ledningen för avdelning Kärnkraftssäkerhet om granskning behöver genomföras eller ej. 

Därefter fattar ledningen beslut om granskning. 

Den tillsyn som utförs oftast är så kallad anläggningsbevakning och görs vanligtvis en 

gång i veckan. Vid sådan bevakning är inspektörer och även experter från SSM på plats 

vid den berörda anläggningen och ser över hur drifts- och organisationsarbetet fortlöper. 

Intervjuer, statistik och även fikarumsdiskussioner kan visa på eventuella brister vid 

anläggningen. Regelrätta inspektioner sker ungefär 5-6 gånger per år vid respektive 

anläggning. Dessa inspektioner innebär att en djupare granskning och utvärdering av 

olika verksamheter inom kärnkraftverken sker på ett planerat sätt och bedöms hur de 

uppfyller valda föreskriftskrav. Vid sådana inspektioner kan SSM exempelvis även göra 

uppföljningar av tidigare inspektioner eller föreläggande om t.ex. åtgärdsprogram. Det 

finns även krav i de generella föreskrifterna på att tillståndshavarna för de kärntekniska 

anläggningarna ska göra en samlad analys och helhetsbedömning av anläggningens 

säkerhet minst vart tionde år. Denna helhetsbedömning ska dokumenteras och dels visa 

på vilket sätt anläggningen vid bedömningstillfället uppfyller gällande säkerhetskrav 

och dels om förutsättningar finns för att driva anläggningen på ett säkert sätt fram till 

nästa bedömningstillfälle. Utifrån bl.a. detta underlag och myndighetens egna 

tillsynsinsatser gör SSM en kontroll i form av den så kallade återkommande 

säkerhetsprövningen. Dessa prövningar genomförs bland annat för att förvissa sig om 

att inga stora överraskningar, av sådant som hade kunnat förutses, skall drabba 

anläggningen på ett olyckigt sätt i ett längre perspektiv. Ett exempel på en olycklig 

omständighet skulle kunna vara att anläggningen inte hinner rekrytera ny personal då 

äldre anställda går i pension.  
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”I många andra länder växer kärnkraftsbranschen mycket 

vilket gör att det blir mycket hårdare konkurrens om 

arbetskraften. Detta måste verken ta hänsyn till i sin 

planering” 

(Inspektör, samordningsansvarig Forsmark, SSM) 

Utöver dessa tillsynsaktiviteter har SSM även en mer löpande granskning/uppföljning 

av verksamheten vid de kärntekniska anläggningarna i form av att myndigheten tar del 

av händelserapporteringen, vissa mötesprotokoll och interna undersökningar. Vid vissa 

interna möten inom till exempel FKA deltar även SSM, oftast som observatörer men i 

vissa fall även aktivt. Att SSM oftast deltar som observatör och inte uttalar sig direkt i 

frågorna beror på att myndigheten vill att tillståndshavarna, som har det yttersta 

ansvaret, själva skall behandla säkerhetsarbetet. SSM är alltid välkomna till 

organisationens möten men myndigheten deltar i regel bara vid ett fåtal av de möten 

som regelbundet bedrivs vid anläggningarna, till exempel vid möten i 

Säkerhetskommittén. SSM genomför dock, på eget initiativ, möten regelbundet med 

driftledningen vid respektive anläggning om hur säkerhetsarbetet bedrivs. 

Forsmarks Kraftgrupp AB blev satt under s.k. särskild tillsyn efter ett antal händelser 

som inträffade under 2006. Bland annat resulterade dessa händelser i ett beslut från 

myndigheten som sa att Forsmark skulle ta fram åtgärdsprogram och genomföra 

förbättringsåtgärder både avseende teknik och ledning/styrning/säkerhetskultur. 

Genomförandet av åtgärdsprogrammet har fortlöpande följts upp och dokumenterats av 

myndigheten.  

Vad gäller anmälningsrutinerna och händelserapporteringen upplever SSM att 

tillräckliga system finns vid FKA. Möjligheten finns även för de anställda att direkt 

anmäla problem och brister anonymt till SSM, även om detta är ganska ovanligt i 

praktiken. Som nämnt ovan gås de anmälningar om ändringar som inkommer till 

myndigheten igenom och föreligger ett problem av vikt ingriper SSM.  

Vad gäller säkerhetsarbetet ställer SSM krav på att brister och fel skall åtgärdas, dock 

ställs i regel inga konkreta krav på hur detta skall göras. Det är tillståndshavarnas ansvar 
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att själva analysera identifierade brister, ta fram säkerhetsmässigt tillräckligt bra 

lösningar och införa dessa samt att följa upp att de fungerar. 

”Strategin är hela tiden; de här bristerna har vi sett, 

analysera och åtgärda dem. Rapportera därefter till oss” 

(Inspektör, samordningsansvarig Forsmark, SSM) 

Detta gör att det är upp till anläggningen och dess organisation att utarbeta rutiner och 

lösningar på de problem och brister som de själva identifierar och som SSM påvisar. 

Det kan röra såväl organisatoriska förbättringar som teknisk utrustning för att nämna 

några exempel. När anläggningen visar upp hur åtgärderna ser ut avgör SSM om 

åtgärderna är tillfredställande och tillräckliga. Uppfyller inte åtgärderna SSM:s krav får 

anläggningen göra ett nytt förslag.  

SSM ställer krav på organisation, ledning och styrning av den kärntekniska 

verksamheten. Bland annat ställs krav på att den kärntekniska verksamheten ska ledas, 

styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett ledningssystem som är utformat så att 

kraven på säkerhet tillgodoses. När det gäller kraven på organisation och hur den 

utformas är kravet att den kärntekniska verksamheten ska bedrivas med en organisation 

som har tillräckliga ekonomiska och personella resurser samt att organisationen är 

utformad för att upprätthålla säkerheten. Det är således tillståndshavarna som själva tar 

ställning till hur man på lämpligast sätt ska organisera verksamheten. Inom ett specifikt 

område har dock SSM valt att ställa konkreta krav på organisationen, nämligen att en 

säkerhetsfunktion eller säkerhetsavdelningen (FQ) skall finnas. Denna funktion skall 

vara fristående från produktionsavdelningarna och dess resultat i sitt gransknings- och 

internrevisionsarbete, men också både kan och bör vara aktivt involverad i drivandet av 

säkerhetsfrågor. Att säkerhetsavdelningen innehar en oberoende ställning inom 

organisationen är mycket viktigt för SSM men även att ledningen och organisationen 

verkligen lyssnar till avdelningen. Säkerhetsavdelningen skall därför vara oberoende, 

involverad, informerad och informerande i organisationen. 
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”Det finns ett karantänstänk för att säkerställa FQ:s 

oberoende. Personalen där får ju inte kontrollera system 

som de själva har utvecklat” 

   (Utredare, MTO, SSM) 

Detta tillsammans med att chefen för FQ har delegation från VD för säkerhetsarbetet, 

gör att SSM känner förtroende för FQ och avdelningens oberoende.  

Som vi tidigare nämnt är det upp till Forsmark att utarbeta program, åtgärder och 

system för att uppfylla de krav som SSM ställt. Detta leder till att SSM genom sina 

inspektörer följer upp hur efterlevnaden av ledningssystemet och dess instruktioner 

fungerar i vardagen. Så länge som tillståndshavaren själva fångar upp identifierade 

avvikelser avseende att följa instruktioner eller brister i instruktioner och åtgärdar dessa 

fortlöpande agerar SSM normalt inte genom ytterligare krav på åtgärder. SSM ställer 

utöver detta även krav på att ledningssystemet regelbundet utvärderas av 

tillståndshavarna.  

SSM har sedan tidigare identifierat en farhåga om att bonussystem skulle kunna påverka 

säkerheten negativt beroende på hur och vad som premieras hos personalens beteenden. 

SSM kotaktade under 2008 forskare vid Stockholms universitet för att genomföra en 

studie av ”Bonussystem och dess inverkan på säkerheten vid de svenska 

kärnkraftverken” för att försäkra sig om att inte bonussystem inte påverkar säkerheten 

på ett negativt sätt. Resultatet av denna undersökning presenterades i 3.5 ”Tidigare 

Studier”. 

Vad gäller konflikter mellan ekonomi och säkerhet upplever SSM att det är viktigt att 

anläggningarna inte blir alltför driftsorienterade på bekostnad av säkerhetsarbetet. Hela 

kärnkraftsindustrin fick en rejäl väckarklocka i och med incidenten på Forsmark år 

2006. Flera år av problemfri drift och goda resultat hade invaggat både FKA och SSM i 

en falsk säkerhet. Även om säkerhetsarbetet vid tidpunkten var en viktig del i 

ledningens arbete var organisationen dålig på att förmedla ut säkerhetsfokuseringen till 

de anställda, det blev glapp i kommunikationsnivåerna. Alltför stor vikt lades vid att tala 

om tidsplaner och tillgänglighet. Dessutom fanns otydliga riktlinjer vad gällde 
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befogenheterna hos driftansvariga i kontrollrummen. Ett annat exempel på händelser där 

säkerheten kommit i andra hand var vid mätning av den termiska effekten i reaktorn år 

2006. Då ett nytt mätsystem testades visade det sig att reaktoreffekten var en procent för 

hög. Istället för att då gå ner i effekt fortsatte driften på samma nivå då man valde att 

inte tro på den nya mätmetoden. SSM uppfattade att detta beteende bröt mot det 

konservativa säkerhetstänkandet som skulle råda vid anläggningen. Händelsen 

överlämnades till åklagare och utreds fortfarande.  

Efter den rad av händelser som skakade om kärnkraftsbranschen under 2006 tycker 

SSM att säkerhetsarbetet vid alla svenska kärnkraftsanläggningar förbättrats avsevärt. 

Initiativtagandet i säkerhetsarbetet kommer alltmer kärnkraftsverken själva och många 

åtgärder har gjorts innan SSM behövt säga till. Ett sådant exempel kan hämtas när 

Oskarshamn 3, en likadan reaktor som Forsmark 3,upptäckte skador på styrstavarna. 

Forsmark valde då själva att stoppa driften i reaktorn och se över styrstavarna innan 

SSM hann påtala detta. Vid detta stopp upptäcktes att även Forsmark hade vissa 

problem med reaktorns styrstavar. 

Utöver initiativtagandet anser SSM att även säkerhetskulturen förbättrats. 

Säkerhetskulturen engagerar fler anställda och de allra flesta är numera med och 

diskuterar säkerhetsarbete på anläggningen. Ytterligare förbättringar avser hur 

säkerhetsledningen i driften är uppstyrd med tydligt ansvar och befogenheterna för 

driftpersonal. Utifrån detta anser SSM att säkerhetsfokuseringen blivit tydligare och att 

säkerhetsprioriteringen finns i hela organisationen. 
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5. ANALYS 

5.1 MEDVETENHET 

Vid organisationerna inom äldrevården verkar en viss medvetenhet finnas kring att det 

skulle kunna föreligga en konflikt mellan lönsamhetsmål och säkerhetsmål. Hanteringen 

av den eventuella konflikten verkar dock inte ha någon central roll inom 

organisationerna. Det vi kunde utläsa av respondenternas svar var att problemet främst 

behandlades med att organisationerna inte åtog sig uppdrag där de inte kunde se att 

lönsamhet gick att åstadkomma tillsammans med hög säkerhet och kvalitet. Vi är dock 

tveksamma till huruvida detta verkligen är ett förhållningssätt till problematiken utan 

kanske snarare är att betrakta som någon form av en teoretisk grundpolicy. Vissa 

kommuner har de facto fått ta över äldreboenden som har misskötts av privata 

entreprenörer (Aftonbladet, 2001, Arbetaren, 2008), med det inte sagt att de 

verksamheter vi har studerat har misskött just sina åtaganden. Att det faktiskt har 

förekommit sådana övertaganden av kommuner trots att entreprenörerna skulle ha gjort 

någon slags initial lönsamhets- kontra säkerhetsavvägning gör dock att vi inte tror att 

det förhållningssättet till problematiken är tillräcklig. En mer utförlig diskussion om hur 

vi upplevt att problemet hanteras förs i 5.3 Agerande. 

Inom kärnkraftsindustrin verkar medvetenheten vara klart mer påtaglig än inom 

äldrevården om en potentiell målkonflikt. Incidenten 2006 som vi nämnt tidigare i 

arbetet tror vi har en stor del i detta. Säkerheten sågs under en lång tid som en given 

faktor och något som det inte kompromissades med. Det verkar dock som att 

fokuseringen på tidsplaner och budget från ledningens sida gjorde att säkerhetens roll 

bleknade något och att incidenten blev en väckarklocka för både Forsmark, SSM och 

övriga kärnkraftsindustrin. 

Vi tror självklart inte att intentionerna inom äldrevården är något annat än att ge en god 

vård till våra gamla. Vi menar däremot att kärnkraften kan tjäna som ett bra exempel för 

äldrevården gällande hur viktigt det är att alltid belysa målkonfliktsproblematiken och 

att inte ta säkerheten som given. Det som diskuteras på ledningsnivå gällande kvalitet 
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och säkerhet får inte glömmas bort i kommunikationen med de anställda till förmån för 

ekonomiska nyckeltal och personalbesparingar. Av de svar vi erhöll gällande 

säkerhetstankarna, innan incidenten 2006, tyder det mesta på att det hade blivit ett glapp 

mellan just ledning och övriga anställda. Säkerheten var något som diskuterades på 

ledningsnivå vid möten etc. men när cheferna sedan skulle föra vidare dessa tankar till 

de anställda hamnade tonvikten istället på andra mål, såsom ekonomiska nyckeltal och 

tidsplaner. På detta sätt menar vi att ledningens säkerhetsfokusering föll mellan stolarna 

då de anställda framförallt upplevde att deras chefer verkade prioritera andra mål. 

Sådana informationsmissar kan leda till att vissa delar av organisationen hamnar utanför 

målkonfliktstänkandet. 

5.2 VÄRDERING 

Den inledande diskussionen ska inte tolkas som att vi tror att man inom äldrevården inte 

arbetar med frågor kring kvalitet och säkerhet. Våra fallstudier har visat att dessa frågor 

har en betydelsefull roll i styrningen av verksamheten. Ett verktyg som kan visa på detta 

är till exempel kvalitetsindex som används inom verksamheterna för att främja 

kvaliteten och säkerheten vid organisationerna. 

Vi tror dock inte att värderingen av problematiken är lika stor inom äldrevården och 

kärnkraftsindustrin. Inom kärnkraftsindustrin har hanteringen av problematiken ansetts 

så viktig att SSM till och med ställt krav på organisationsstrukturen genom kravet på en 

fristående stabsenhet för säkerhetsfrågor. Användningen av FQ som ett slags 

kontrollorgan för säkerhetsfrågor innebär att de ekonomiska målen inte tillåts ta 

överhanden i verksamheten. Enhetens särställning inom organisationen visar även på 

vidden av problematiken samt att SSM och FKA anser att riskerna är så pass stora att de 

verkligen inte får glömmas bort vid beslutsfattning. En viktig faktor för FQ:s roll i 

verksamheten var enhetens ”höga ställning” inom organisationen som en direkt 

inblandad och rådgivande enhet till VD och de övriga enheterna. På så sätt får FQ ta en 

direkt del i arbetet samtidigt som ställningen ger en bild till de anställda om vikten av 

säkerhetsarbetet och att det tas på allvar. Utöver FQ:s starka roll har Forsmark även en 

tydlig säkerhetskultur kring verksamheten. Denna innebär att säkerhetsarbete 
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kontinuerligt utvärderas och diskuteras. Säkerhetskulturen hade i sig främst utvecklats 

kraftigt efter incidenten i juli 2006.  

För äldrevården finns inte samma starka externa påtryckning kring problematiken även 

om kommunen och Socialstyrelsen ställer krav på säkerhet och kvalitet. Det finns inte 

samma närvaro från kommunens och Socialstyrelsens sida som det finns från SSM och 

andra kontrollorgan inom kärnkraftsindustrin. Att det förhåller sig på detta sätt kan ses 

som ganska naturligt då det finns väldigt många fler äldrevårdsenheter i landet än 

kärnkraftsenheter, så att ha lika kontinuerliga besök är nog en omöjlighet. Vi menar 

däremot att kommuner och Socialstyrelsen borde ställa större krav på 

organisationsstruktur och insyn. Ett exempel på ett bra verktyg är till detta är att kräva 

att en kommunalt anställd medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ska finnas på alla 

boenden. Vi tror att en MAS anställd av vårdgivaren får det jobbigt i sitt arbete på grund 

av den lojalitet den känner dels emot arbetsgivaren och dels emot medarbetarna.  

Sett ur ett intressentperspektiv är det tydligt att både kärnkraftsindustrin och äldrevården 

har key players bland sina intressenter. Kärnkraftsindustrin kan bedriva sin verksamhet 

endast på SSM:s villkor och som intressent måste deras krav uppfyllas i alla lägen. På 

samma sätt är kommunerna och Socialstyrelsen key players för äldrevården. Dock 

tycker vi inte att de tar en lika aktiv roll som intressent även fast de har det intresse och 

inflytande som kännetecknar en key player. Sammantaget tycker vi alltså att det verkar 

skilja i hur problematiken kring målkonflikter värderas av såväl branscherna som 

kontrollorganen. 

5.3 AGERANDE 

Då vi studerar en målkonflikt är det intressant att se hur organisationerna faktiskt styr 

verksamheterna vad gäller både ekonomi och säkerhet utifrån medvetenheten och 

värderingen. Samtidigt anser vi att det är viktigt att diskutera hur styrningen kan 

påverka respektive målområde. 
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5.3.1 STYRMEDEL 

Ser vi till organisationernas reella styrmedel är det tydligt att budgetarbetet har en stark 

roll i styrningen. Vid budgetarbetet fastläggs de ekonomiska målen vilka sedan ligger 

till grund för enheternas verksamhet. Att dessa ekonomiska mål och nyckeltal utgör 

basen för verksamheterna är måhända inte så konstigt då enheterna faktiskt måste 

prestera och verka inom de ekonomiska ramarna för sin överlevnad. Problemet med 

denna process är enligt oss att fokus läggs på ekonomiska nyckeltal och mål vilket gör 

att säkerhets- och kvalitetsmål kan hamna i skymundan. Det blir därför viktigt att arbeta 

för att tillvarata ett tillräckligt stort intresse för kvalitetsmålen och de säkerhetsmässiga 

målen i budgetprocessen. De olika organisationerna nyttjar något olika sätt i själva 

budgetarbetet. Vid Vårdföretag X formulerades övergripande mål som sedan bröts ned i 

organisationen i stil med en Top-Down process. Vid Carema nyttjades istället ett 

Bottom-Up tillvägagångssätt där de olika enheternas budgetar lades ihop och bildade 

regionbudgetar och även en övergripande budget. Ser vi till målkonfliktproblematiken 

tror vi inte att budgetens roll kan ifrågasättas alltför mycket. På något sätt måste faktiskt 

enheternas ekonomi styras och användningen av budget fyller en viktig funktion för 

organisationens kontroll och överblick av de ekonomiska förehavandena ute på 

enheterna.  

Vid Forsmark användes, utöver budget, även Balanced Scorecard i stor omfattning. 

Detta innebar att arbetet inte skulle centreras kring de rent ekonomiska målen utan även 

innefatta andra viktiga dimensioner i verksamheten. I de styrkort vi tagit del av har 

många mål och fokusområden haft direkta säkerhetskopplingar. Detta borde innebära att 

de anställda blir påminda om säkerhetens inverkan på verksamheten, förutsatt att de 

delges/tar del av informationen. Ser vi till viktningen som används, det vill säga 

mängden säkerhetsmässiga mål kontra de ekonomiska målen, visade det sig att 

tonvikten låg på säkerhetsmålen. Vi anser att detta kan vara viktigt för att verkligen få 

igenom ledningens säkerhetsfokusering ut till de anställda. Det kan annars vara lätt att 

ledningen förespråkar en sak men sedan inte visar prov på konkreta handlingar som 

styrker det som förkunnats. Skulle detta vara fallet kan de anställda antagligen lätt 

känna villrådighet och tro att det faktiskt inte är så viktigt, ledningen gör ju inte själva 
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några sådana handlingar. Ett tydligt exempel på en sådan situation är den omnämnda 

incidenten vid Forsmark under 2006.  

En annan form av styrmedel som organisationerna använde sig av, i varierande storlek, 

var bonussystemen. Vårdföretag X nyttjade inte bonussystem i större utsträckning än att 

vissa befattningshavare kunde erhålla viss bonus. Förutom dessa befattningshavare 

kunde chefer även avtala med sina anställda om specifika avtal, något som dock inte 

verkade vara så vanligt inom organisationen. Carema nyttjade ett system som till viss 

del byggde på att hela organisationen som sådan skulle gå med ett positivt resultat för 

att bonus skulle vara möjlig till vissa chefer. Att de bonussystem som nyttjades för vissa 

chefer främst byggde på ekonomiska mål ser vi en risk med. Hur pass motiverade blir 

cheferna att hyra in extra personal för att höja kvaliteten och säkerheten när de får bonus 

utifrån resultatet? Med detta resonemang utgår vi ifrån att extrapersonal skapar ökad 

kvalitet som först på lång sikt kan resultera i förbättrad lönsamhet. Således tycker vi att 

det verkar vara en tidsdifferens mellan belöningarna och effekterna. Chefen belönas 

efter ett kortsiktigt resultat medan kortsiktiga vinster kan skapa negativa 

kvalitetseffekter som kanske visar sig först på längre sikt. Några bonusprogram för de 

anställda ute på de lokala enheterna förekom inte.  

Vid Forsmark fanns det mest omfattande bonussystemet som innefattade alla anställda 

utom VD, vilken hade ett individuellt bonussystem. Det generella bonussystemet 

byggde främst på styrkortets mål och måluppfyllelse, med andra ord säkerhetsmål i stor 

utsträckning. Detta anser vi vara bra om organisationen verkligen vill premiera 

säkerhetstänkande bland personalen.  

Vi ställer oss dock lite frågande till användandet av ett bonussystem i sig. Personalen 

verkade i hög grad inte bry sig så mycket om systemet utan såg ofta bonusutfall som en 

trevlig överraskning. Detta kan nog till stor del hänga samman med den individuella 

påverkan som en enskild anställd har på bonusens utfall som i många fall verkar 

upplevas som liten. Det kan även tänkas att påverkbarheten blir liten eftersom många 

rutiner och föreskrifter reglerar vad de anställda faktiskt kan och får göra. Således kan 

de berörda kanske inte påverka effekterna så mycket så att det verkligen blir någon 

större skillnad i resultatutfall. Syftet med ett bonussystem är vanligen att premiera ett 
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visst beteende eller resultat. Frågan blir därför varför ett styrmedel används som inte 

verkar ha någon inverkan på beteenden och motivation? En del av svaret kan vara att 

bonussystemet faktiskt visar på att ledningen verkligen vill premiera säkerhetstänkande 

i organisationen. Dock kan komplexiteten i vissa av de mätetal som används i 

styrkortsdelen av bonussystemet minska dess påverkan på den enskildes beteende. Det 

blir på så sätt svårt för den anställde att räkna ut hur en viss situation kommer slå mot en 

framtida bonus. Att VD har en större andel av sin bonus kopplad till de ekonomiska 

målen skulle kunna ses som ett incitament för denne att premiera ekonomin före 

säkerheten. Dock tror vi att det är endast en liten risk med detta då det inte är VD som 

sköter den direkta driften av reaktorerna. VD är däremot med och fattar beslut om 

säkerhetsarbetet där dessa incitament skulle kunna styra VD:s åsikt i vissa frågor men 

även denna risk borde vara tämligen liten då FQ är med vid dessa beslut. 

Kärnan i vårt resonemang kring de bonussystem som används vid organisationerna är 

att vi ifrågasätter deras inverkan på de anställdas beteenden. Om organisationerna väljer 

att nyttja sådana system bör systemen verkligen åskådliggöra rangordningen eller 

prioriteringen i den potentiella målkonflikten samt att det ska vara tydligt hur de 

anställda kan påverka bonusutfallet.  

Överhuvudtaget när det gäller prestationsmätning och utvärdering så är resonemanget 

”What you measure is what you get” viktigt att ha i åtanke. I Forsmarks fall fanns ett 

tydligt exempel på detta i och med incidenten under år 2006. Även om ledningen 

premierade säkerheten förmedlades inte detta på ett tydligt sätt till de anställda. 

Tidsplaner och tillgänglighet var det som man talade om inför de anställda vilket gjorde 

att säkerhetskulturen för dessa degraderades i prioritet. Även om det alltså var säkerhet i 

främsta rummet så förmedlades inte detta, något som förändrats efter incidenten 2006. 

På samma sätt tycker vi därför att det är viktigt att man inom äldreomsorgen inte lägger 

för stort fokus på beläggning och andra liknande nyckeltal i sin kommunikation med 

verksamhetschefer och anställda. Även om vi som sagt inte tvivlar på att intensionen 

alltid är att ge vård med hög kvalitet och säkerhet så är det viktigt att detta verkligen 

återspeglas i de mått som presenteras för de anställda. 



Överlag verkar kärnkraftsindustrin ha många olika slags actioncontrols som reglerar hur 

de anställda kan sköta sina arbetsuppgifter. Det kan vara i form av rent fysiska ting 

såsom passerkontroller och låsta dörrar men även vad gäller handledningsböcker och 

dokument. Användningen av många actioncontrols samtidigt som belöningar utgår för 

resultaten kan verka vara lite motstridigt då actioncontrols styr de anställdas handlande 

och således minskar deras möjligheter att direkt påverka resultatet. Dock tror vi att 

branschens specifika egenskaper med sina höga säkerhetskrav och hotbild behöver ett 

visst mått av klart fastlagda rutiner och regler.  

5.3.2 PROBLEMET MED RESULTATANSVAR 

Alla de lokala enheterna inom 

äldreomsorgen och blocken vid 

FKA, sades ha ett resultatansvar. 

För ett resultatansvar brukar det 

vanligtvis krävas att personalen 

kan påverka både intäkterna och 

kostnaderna för att på så sätt 

kunna påverka det som de 

bedöms efter. Vid äldrevårdens 

enheter visade det sig att upphandlingsavtalet till största delen fastlade de intäkter som 

enheten skulle få under avtalstiden. Vissa lokala initiativ uppmuntrades visserligen, 

såsom att erbjuda frukost till grannskapet, men en sådan liten intäktspåverkan torde inte 

bli någon större faktor att räkna med vid intäktsberäkning. Detta innebär för 

äldrevårdsföretagen att ökad vinst enbart kan skapas genom att minska kostnaderna. En 

ökad kostnad kan inte ”täckas upp” av att personalen lyckas öka intäkterna.  

FIGUR 9: BEGRÄNSAD INTÄKTSPÅVERKAN

Forsmarks situation ser lite speciell ut. De säljer all producerad el till dess ägare för ett 

självkostnadspris, det vill säga att intäkterna följer kostnaderna i ett slags 

nollsummespel.  Forsmarks enheter utvärderas alltså utifrån en jämförelse av vad elen 

kostat att tillverka och vad ägarna sedan kan sälja elen för på marknaden. Så även för 

Forsmark är det egentligen bara kostnaderna som går att påverka om man ser till den 

rent ekonomiska lönsamheten. De kan alltså inte själva kompensera för ökade 
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tillverkningskostnader med ökade intäkter utan det är upp till ägarna att sälja elen till 

slutkunden för ett pris som täcker kostnaderna. 

Utifrån detta frågar vi oss huruvida enheterna verkligen kan påverka sitt resultat, i den 

meningen att intäkterna inte är påverkbara i det operativa arbetet på samma sätt som i 

många andra näringsverksamheter där det i alla fall finns en teoretisk möjlighet att väga 

upp ökade kostnader med ökade intäkter. Om intäkterna således ligger på en fast nivå 

kan enheterna endast justera kostnadsnivån för att uppnå en viss lönsamhet. Återigen 

kan vi koppla till tankarna kring påverkbarhet vad gäller resultaten. Även om enheternas 

resultatansvar inte rör sig om en renodlad result control är det viktigt att fundera över 

effekterna av att enheterna utvärderas med ett mått som personalen kanske inte kan 

påverka i så stor utsträckning. Vad säger måtten om individernas och hela avdelningars 

prestation? Vi har anat ett visst arbete med detta vid Forsmark där styrkortens 

säkerhetsdelar fått en allt större betydelse för utvärderingen av avdelningarna och 

enheternas resultat.  

För målkonfliktsproblematiken blir resultatpåverkan en central fråga. Om enheterna 

hålls ansvariga för sitt resultat utan att dessa kan påverka intäkterna positivt i någon 

större utsträckning blir deras enda val att minimera kostnaderna för att förbättra 

lönsamheten. Ett sådant beteendes inverkan på kvalitets- och säkerhetsmål blir knappast 

positivt i en organisation. Nyttjandet av resultatansvar i den här typen av enheter gör att 

det framförallt blir tveksamt om cheferna verkligen kan påverka sitt resultat i den 

utsträckning som ett resultatansvar förutsätter. I realiteten blir det i sådana fall mer 

frågan om enheterna egentligen är kostnadscenter i organisationerna.  

5.3.3 FELIDENTIFIERING OCH ANMÄLNINGSRUTINER 

Ett område som vi anser har stor vikt för styrningen och kontrollen i organisationerna är 

de anmälningsrutiner och möjligheter som finns för de anställda att påkalla 

uppmärksamhet vid uppkomna problem och felaktigheter. Ser vi till äldreomsorgen 

finns det en central knutpunkt för anmälningar och händelserapportering, den 

medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS). Det är till MAS:en som händelser 

rapporteras och anmäls varefter MAS:en avgör om något tillbud varit så pass allvarligt 
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att det bör gå vidare och anmälas enligt exempelvis Lex Maria eller Lex Sarah. Ser vi 

till Socialstyrelsens och kommunernas intressen borde därför MAS:en vara av yttersta 

vikt. Av det vi sett i både utförarorganisationerna och beställarkommunen verkar det 

som att MAS:en hade en central roll i verksamheten. Dock såg vi en viss problematik 

kring MAS:ens anställning. Genom upphandlingsavtalet bestämdes huruvida det var 

kommunen eller utföraren som skulle anställa MAS:en vid det aktuella boendet. Sett ur 

ett kontrollperspektiv borde det enligt oss i så fall ligga i kommunens intresse att 

tillhandahålla en egen MAS då denna skulle bli den tydligaste kontrollmekanismen mot 

boendet. I en del fall hade dock de lokala äldreboendena en egen anställd MAS på plats. 

Om organisationen på så sätt själva står för MAS:en hamnar denne givetvis i en större 

beroendeställning gentemot organisationen än vad motsvarande gjort om den varit 

anställd av kommunen. Hur kan kommunen i sådana fall säkerställa att MAS:en 

verkligen rapporterar alla händelser som är av vikt? Av vad vi förstår blir det då upp till 

MAS:ens professionalitet och yrkesheder att verkligen rapporta händelserna. Vi ser 

alltså en risk i att MAS:en anställs av vårdföretaget och inte kommunen.  

Även fast vi självklart utgår från att MAS:en är professionell så kan vi ändå se att det 

finns en tydlig risk för att lojaliteten mot arbetsgivaren och arbetskamraterna skulle 

kunna ha en skadlig inverkan på MAS:ens beteende vilket i slutändan kan hota 

säkerheten för de boende. Ett exempel på skadligt beteende skulle kunna vara att 

underlåta händelserapportering. Om MAS:en istället, som i fallet med Linköpings 

kommun, anställs av kommunen borde åtminstone risken för detta minska. För att 

ytterligare förhindra lojalitetsproblemet anser vi att det kunde vara positivt att låta 

MAS:en rotera mellan flera boenden för att på så sätt inte knyta för starka känsloband 

till medarbetarna. 

Utöver MAS:en kan och ska de anställda rapportera tillbud internt i organisationerna. 

Vid organisationerna finns relativt omfattande händelserapporteringssystem och 

ambitionen är att varje tillbud skall mynna ut i en förbättring. För organisationernas del 

blir detta ett slags kvalitetskontroll av de anställda och deras vårdtjänster. Anmäls det 

mycket inom vissa områden tyder det ju på att någonting verkligen behöver förbättras 

där. Problemet som vi kan se med händelserapporteringen var att det inte fanns 

möjligheter att anmäla något anonymt för personalen. Även om organisationerna 
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försöker arbeta med att uppmuntra händelserapportering samt belysa att det främst är 

förbättringar, snarare än att finna syndabockar, som är målet tror vi att det kan ta emot 

att sätta sitt namn på vissa anmälningar. Har den anställde själv gjort fel är det kanske 

inte så roligt att hänga ut sig själv, likaså om anmälan gäller någon annan anställd 

kanske man inte vill agera angivare och peka ut sina kollegor. Vissa kommuner, dock 

inte Linköpings kommun, krävde att namnet eller namnen på de inblandade stod angivet 

i anmälan vilket även det motverkar lite av syftet med att rapporteringen handlade om 

att förbättra, inte hänga ut någon. På grund av detta tror vi att det skulle vara positivt för 

händelserapporteringen om någon form av anonyma anmälningar kunde lämnas in av de 

anställda. De skulle då i alla fall få chansen att lättare kunna påtala saker utan att för den 

skull riska att direkt pekas ut som skyldig eller angivare. Någon form av interna kanaler 

för att behandla whistleblowing-fenomenet verkar inte finnas vid organisationerna. 

Ser vi till Forsmark och deras anmälningsrutiner fanns det olika kanaler för de anställda 

att använda sig av. De interna systemen för anmälningar och händelserapportering 

inkluderade både respektive avdelning och FQ. Till FQ kunde även anmälningar göras 

anonymt. Vi tycker att användandet av den separata enheten FQ underlättar för de 

anställda att anmäla eventuella problem och händelser. Med detta menar vi att ärenden 

på så sätt hamnar utanför den egna enheten men även att FQ:s otvivelaktiga 

säkerhetsställning kan verka för att den som rapporterar inte blir betraktad som en 

angivare. Att sedan erbjuda möjligheten att rapportera felaktigheter anonymt tror vi 

bidrar till att skapa en bättre rapporteringskultur.  

De handböcker som fanns vid Forsmark beskrev förfarandet vid olika händelser vilket 

klart redogjorde för vad som skulle rapporteras och till vem det skulle göras. Dessa 

handböcker tror vi kan utgöra en bra grund för de anställda att falla tillbaka på om de är 

tveksamma till hur och om de ska anmälda något. Internt fanns även en så kallad 

Whistleblowing-kanal där anställda kunde påtala felaktigheter utan att behöva uppfattas 

som illojala mot organisationen. Whistleblowing-kanalen tror vi kan vara ett bra sätt att 

försöka fånga upp ärenden och problem som annars kunnat hamna direkt i massmedia 

utan att organisationen kunnat förbereda sig. Det borde ligga i en organisations intresse 

att upptäcka och åtgärda fel själva utan massmedias inblandning, särskilt när 

medieintresset är så pass stort som inom äldreomsorgen och kärnkraftsindustrin.  
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Utöver dessa interna anmälningskanaler finns även möjligheten att rapportera direkt till 

SSM. Detta var inte alltför vanligt förekommande men hände emellanåt. Vi tror även att 

detta kan vara gynnsamt för de anställda då de kan lyfta frågor ännu längre än till FQ 

för att på så sätt minska angivarstämpeln. Likaså borde det ligga i de flestas intresse att 

SSM får avgöra om det verkligen föreligger en händelse av vikt som bör behandlas av 

dem. På grund av detta kan ärenden även få mer tyngd då SSM blandas in direkt. Denna 

externa SSM-möjlighet kan därför sägas bli lite av ett mellanting mellan en intern och 

extern Whistleblowing-kanal och kan därför hjälpa till att motverka problemen kring 

Whistleblower-dilemmat med delad lojalitet.  

Det finns även en annan dimension av säkerhetsarbetet vid Forsmark som inte finns på 

samma sätt inom äldreomsorgen, nämligen de tekniska felsystemen. Eftersom 

kärnkraftsverksamheten inbegriper mer tekniska system och processer än 

äldreomsorgen finns det även ett flertal tekniska kontrollsystem som används för att 

upptäcka fel. Detta gör att det förutom personalens anmälningskanaler finns ett system 

som inte beror på personalens inställning till anmälningar utan är rent tekniskt. Dock 

kan sådana system vara farliga om personal utvecklar en övertro till dess pålitlighet. 

Många säkerhetsmekanismer som skulle ha utlösts vid incidenten 2006 som tidigare 

presenteras fungerade inte och vikten av att personalen fått simulera sådana händelser 

på förhand märktes.  

Ser vi till både äldrevården och kärnkraftsindustrin tyder våra resultat på att det ofta 

upplevdes som ett varningens tecken att en enhet inte rapporterade några som helst 

tillbud under en period. Detta tror vi kan bottna i en slags oro för att misstag och 

händelser av vikt skall falla mellan borden och därför inte åtgärdas i tid, innan en större 

olycka sker. Kopplar vi detta till målkonfliktsproblemet verkar det som om oron och 

följaktligen anmälningsrutinerna bygger upp mycket av organisationernas 

säkerhetsarbete. Utifrån detta blir felidentifiering och anmälningsrutiner ett mycket 

viktigt inslag i den operativa verksamheten som bedrivs.  

Vad gäller möjligheten att delge information om oegentligheter är de olika stora inom 

privat och sektor i dagsläget. Lagändringar kanske måste till för att stärka den så kallade 

meddelandefriheten inom privat sektor. Dock kan det nog fungera utan lagändringar om 
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det från statligt håll finns en uttalad kontrollorganisation som är aktivt involverad i 

verksamheten. 

5.3.4 INTRESSENTERS ÖVERVAKNING, KONTROLL OCH INFLYTANDE 

Inom äldreomsorgen är det Socialstyrelsen och kommunerna som kontrollerar att 

äldreboendena uppfyller de krav som lagstiftning och förordningar ställer på 

verksamheten. Av studien framgick att kommunernas kontroll och övervakning främst 

bestod av enkätundersökningar och något sporadiskt besök på enheterna. Detta anser vi 

vara märkligt, framförallt med tanke på att det ligger i kommunens intresse i egenskap 

av beställare att kontrollera hur utföraren uppfyller de tjänster man beställt. Ett problem 

inom äldreomsorgen kan vara att det inte är beställaren som nyttjar tjänsten utan att 

beställaren istället bara tillhandahåller tjänsten för andra konsumenter. Kommunen är 

alltså inte i en traditionell kundrelation gentemot utföraren. Vi menar utifrån detta att 

kommunerna bör ta en mer aktiv roll i sin granskning av äldreomsorgen.  

Ytterligare ett problematiskt område är själva definitionen av vårdtjänsten, vad är bra 

äldrevård och vad är effektiv äldrevård? Eftersom det är svårt att ge ett entydigt svar på 

frågan blir det givetvis svårt att mäta om det uppfylls. Användningen av enkäter må 

vara ett försök att mäta något slags ”nöjd kund index” men frågan är om det verkligen 

fångar upp det som eftersöks? Vi misstänker att variablerna i dessa enkäter blir 

svårtolkade och därför tror vi nog det vore bättre med intervjuer eller fler direkta besök 

på boendena i högre frekvens än vad som idag är fallet.  

Av våra intervjuer fick vi uppfattningen att Socialstyrelsen endast utförde begränsad 

kontroll av äldreomsorgen. Som övervakningsmyndighet trodde vi att Socialstyrelsen 

skulle ha en mer central roll i kontrollerna. Våra resultat tydde istället på att 

Socialstyrelsen mer betraktades som de som fastlade förutsättningarna för 

verksamheten. Den kontroll som myndigheten utövade liknande kommunernas med 

enkätundersökningar och några få platsbesök på boenden.  

Något förvånande fick vi uppfattningen att samarbetet mellan kommunerna och 

Socialstyrelsen var tämligen begränsat. Kontroller genomfördes var för sig, något som i 
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sig inte behöver vara fel, utan att den andra parten blandades in. Det positiva vi kan se 

med detta är att det blir fler kontroller vilket skulle kunna innebära en större chans att 

fånga upp missförhållanden i verksamheten. Det negativa med att inte planera eller 

samarbeta kring underökningarna är att de kan ”konkurrera” med varandra, då en 

respondent kan få två undersökningar gällande liknande områden tätt inpå varandra. 

Inom kärnkraftsindustrin är det SSM som sköter kontrollen av Forsmark och övriga 

svenska kärnkraftsanläggningar. Kontrollen av Forsmark är uppbyggd på ett helt annat 

sätt än äldreomsorgens kontroller, framförallt genom ett mer nära samarbete mellan 

kontrollmyndigheten och den kontrollerade organisationen. En anledning till detta kan 

vara att situationen ser annorlunda ut inom kärnkraftsindustrin med endast ett fåtal 

anläggningar vilket underlättar för närmare samarbeten. SSM blandas in i såväl den 

operativa verksamheten som i vissa organisatoriska beslut vilket gör att myndigheten 

känns ligga betydligt ”närmare” organisationen. Ser vi till säkerhetsarbetet involveras 

myndigheten ofta omgående och får uttala sig, ta del av rapporter etc. Kontrollen 

sträcker sig även förbi det förebyggande arbetet och omfattar således även 

efterhandskontroll av att gällande regler efterlevs.  

Den egentliga övervakningen som SSM står för, består av flera olika verktyg, allt från 

mindre besök till omfattande regelbundna kontroller och utredningar. Användningen av 

olika kontrollmetoder torde hjälpa att upptäcka brister och fel men framförallt tror vi att 

den nära relationen mellan anläggning och övervakare skapar en bra grund för 

säkerhetsarbetet. På detta sätt kan SSM, likt enheten FQ, bli ett vanligt inslag vilket kan 

skapa en bättre förståelse och kontinuitet mellan de båda parterna.  

Ser vi till övervakningen i de båda branscherna blir det tydligt att kärnkraften har en 

närmare kontroll medan äldreomsorgen har mer lösare kontroller. Orsakerna till detta 

tror vi kan vara att branscherna och deras riskbild ser olika ut där effekterna på 

omgivningen skiljer sig åt. En säkerhetsbrist vid en kärnkraftsanläggning kan leda till 

mycket stora skador för en hel region och även andra regioner/länder. Inom äldrevården 

kan brister leda till vanvård och eventuellt dödsfall men skadans omfattning blir mer 

begränsad än kärnkraftens potentiella olyckor.  
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Både äldreomsorgens och kärnkraftsindustrins omgivning kan utifrån detta resonemang 

karaktäriseras av att det finns intressenter med ett stort intresse och inflytande över 

verksamheterna, så kallade Key players. Vad vi generellt har kunnat se vid 

organisationerna gällande deras intressenter är att rollen som key player inte alltid 

innebär en stor inblandning och ett stort engagemang. Inom kärnkraftsindustrin är den 

tydligaste key playern SSM som har både stort inflytande och stort intresse av Forsmark 

och deras verksamhet. SSM har samtidigt valt att ha en mycket aktiv roll genom alla de 

kontroller, rapporteringskrav, inspektioner etc. som genomförs. På så sätt ligger 

samarbetet mycket nära mellan Forsmark och SSM.  

Motsvarande situation mellan äldreomsorgsorganisationerna och Socialstyrelsen eller 

kommunerna har vi inte kunnat finna. Tidigare konstaterade vi att en orsak kunde vara 

det stora antalet enheter och boenden inom äldrevården jämfört med kärnkraftsindustrin. 

Vad än orsakerna må vara tror vi ändå att kommunerna och socialstyrelsen skulle ha 

mycket att vinna på en tydligare inblandning i äldreomsorgen. Framförallt tror vi att en 

mer aktiv roll skulle kunna innebära att relationen blev tydligare samtidigt som 

kontrollmöjligheterna utvecklades positivt. Med detta menar vi att ett närmare 

samarbete, eller åtminstone en mer aktiv inblandning av Socialstyrelse eller kommun, 

kunde gagna säkerhetsarbetet genom att kontrollerna då inte skulle behöva bli lika 

sporadiska som i dagsläget. Utifrån våra resultat anser vi att ju aktivare inblandning och 

intresse från en organisations key players, desto högre prioriterat blir deras krav. Med 

detta inte sagt att en mer passiv intressents krav faller i glömska. 

De hittills nämnda intressenterna kan framförallt sägas stå för de säkerhetsmässiga 

kraven på organisationerna. På den motsatta sidan i målkonflikten står ofta ägarna med 

deras lönsamhetskrav. Ägare, i synnerhet riskkapitalbolag, kan antas vilja ha ersättning 

för sitt satsade kapital vilket ofta framställs genom avkastningskrav. Respondenterna 

har dock i sina svar ofta uppgivit att ägarnas krav inte direkt påverkade verksamheten. 

Av vad vi kunde förstå låg dock dessa lönsamhetskrav till grund för en del av 

budgeteringsprocessen. Om detta vore fallet anser vi att lönsamhetskraven visst kan 

påverka verksamheten mer eller mindre direkt.  
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Skillnaden i karaktären av säkerhets- och lönsamhetskrav anser vi inte vara speciellt 

stor, istället ser vi de olika typerna av krav som liknande för organisationerna. De 

säkerhetskrav som SSM eller Socialstyrelsen ställer på verksamheterna är inget som 

organisationerna kan välja att ignorera, åtminstone inte över tiden. Detta gör att 

säkerhetskraven bygger upp en slags grundförutsättning eller ett slags ramverk inom 

vilken verksamheten måste bedrivas. Det är även på detta sätt vi anser att de 

ekonomiska kraven verkar uppfattas i organisationerna, om än på ett mer indirekt sätt. 

Ägarna och deras investeringar ses mer som en grundförutsättning för verksamheterna, 

kapital behövs för organisationernas fortlevnad, än som rena ekonomiska krav att 

uppfylla. Utifrån detta ser vi att både de ekonomiska och de säkerhetsrelaterade kraven 

får likartade roller som en slags förutsättningar för organisationerna.  

Utöver dessa key players hade även organisationerna identifierat ett antal viktiga 

intressenter såsom exempelvis brukare och anhöriga inom äldreomsorgen. De krav och 

förväntningar sådana intressenter har på organisationen och dess verksamhet kan på ett 

sätt ses som key player krav. Denna typ av intressenter är faktiskt organisationens 

kunder på ett sätt, åtminstone är det dem som nyttjar de erbjudna tjänsterna. Som 

kunder kan det tänkas att de kan påverka verksamheterna genom att välja andra 

leverantörer och utförare, något som dock blir begränsat inom organisationerna. I och 

med de kommande valmöjligheterna i LOV, stärks visserligen kundernas inflytande 

över verksamheterna men det innebär fortfarande ett mer komplicerat förfarande vid 

byte av äldreboende än att till exempel köpa en annan sorts mjölk i livsmedelsaffären. 

Kontentan av ett sådant resonemang är att dessa intressenter inte hanteras på samma sätt 

som tidigare nämnda key players i organisationerna. För organisationerna blir följden 

därför att intressenthantering blir av yttersta vikt för att behandla alla de mål och krav 

som ställs på verksamheten.  
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6. SLUTSATS 

Utifrån vårt givna antagande att det per definition finns en målkonflikt i den typ av 

organisationer vi studerat, om än i varierande utsträckning, blir det relevant att fundera 

kring vad vi i studien benämnt medvetenhet. Uppfattar organisationen att det faktiskt 

finns en målkonflikt? Utifrån de tre parametrar vår analys bygger på, medvetenhet, 

värdering och agerande, kan man säga att medvetenheten är själva grunden för de två 

övriga. Först när en målkonflikt i en organisation är identifierad går den att värdera och 

med värderingen till grund går ett agerande att utforma. Det är detta som gör att vi anser 

att det blir mycket viktigt för en organisation att tänka i dessa banor. Utan 

medvetenheten om konfliktsituationen kommer inga värderingar eller åtgärder ske för 

att bedöma och hantera problemet.  

En grundläggande förutsättning för organisationernas medvetenhet är att det finns 

system för att upptäcka problem i verksamheten. Exempel på viktiga områden för detta 

är att personal kan påkalla uppmärksamhet vid problemsituationer och att en 

utomstående aktör finns som tar del av och granskar rapportering. Ytterligare ett 

tänkbart område kan vara användandet av tekniska system för felidentifiering. Om det 

inte finns tillfredsställande kommunikationskanaler som kan påkalla sådan 

uppmärksamhet kan det tänkas att problemen aldrig uppdagas och därigenom aldrig 

hanteras. Finns det däremot goda möjligheter för personalen att rapportera problem 

kommer målkonflikten att komma upp till ytan och därigenom ges då möjligheter för att 

hantera situationen. Vidare är det viktigt att alltid resonera kring beroendeställningar när 

det gäller personalens möjlighet ett kunna påkalla uppmärksamhet vid oegentligheter. 

Som anställd kan man känna en stark lojalitet mot såväl arbetskamrater som 

arbetsgivare. Därför finns alltid en risk för att känslomässiga värderingar leder till att 

professionella värderingar åsidosätts av rädsla för att få en stämpel som angivare från 

sina arbetskamrater eller från organisationen. 

För att skapa goda rapporteringskanaler blir det viktigt att personalen motiveras att 

verkligen anmäla problem och oönskade situationer. Vi anser att en förutsättning för 

detta är att det finns kommunikationsvägar där personalen inte behöver känna sig utsatta 

eller upplevas som angivare. Möjlighet att anmäla händelser anonymt samt att kunna 
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vända sig internt till organisationen men även till en extern part, anser vi vara sätt för att 

uppnå detta. En extern part kan på så sätt sägas ha medvetenhet om målkonflikten i en 

verksamhet. En direkt följd av att medvetenheten även kan finnas externt anser vi är att 

det ofta förekommer granskningsorgan eller myndigheter. Om det inte fanns en 

inneboende målkonflikt mellan ekonomi och säkerhet i vissa verksamheter tror vi inte 

heller att myndighetskontrollen skulle finnas i samma utsträckning som den faktiskt gör. 

För en organisation borde detta vara ett tydligt tecken på att det faktiskt finns en, eller är 

stor risk för en, målkonflikt i verksamheten. På grund av detta blir det viktigt för externa 

granskningsorgan att inte bara sätta krav och mål utan att faktiskt följa upp och 

utvärdera desamma. Görs inte detta är det stor risk för att organisationen inte tar kraven 

på fullt allvar. 

Kontentan av ovanstående resonemang är att det är viktigt att en organisation faktiskt är 

medveten om att en målkonflikt föreligger i verksamheten. Har organisationen väl 

uppfattat att en målkonflikt faktiskt finns, eller att det är stor risk för att det finns, blir 

det relevant att fundera kring värderingen av målkonflikten. 

Om problemet inte uppfattas som tillräckligt stort i en organisation kommer 

målkonfliktsfrågan, mer eller mindre omedvetet, att hamna i skymundan bakom andra, 

mer påtagliga mål och kravsituationer. Hårddraget skulle detta kunna sammanfattas med 

att ju större risker och medvetenhet om dessa som finns, desto större plats får 

problematiken i organisationerna. Värderingsproblematiken får även en annan innebörd 

då det gäller organisationens hantering av sina intressenter. Det är intressenternas roll 

och inblandning som skapar den egentliga målkonflikten i och med de olika mål och 

krav som de ställer på verksamheten. Ju starkare roll intressenterna, framförallt så 

kallade key players, intar desto mer påtaglig kommer målkonflikten upplevas. En 

organisation kan utifrån detta välja att kategorisera men framförallt skapa en prioritering 

bland intressenternas krav för att på så sätt skapa en slags rangordning för de krav som 

finns på organisationen. Om organisationen inte ser en målkonflikt mellan de mål och 

krav som identifierats är kanske risken liten för att målkonflikten kommer aktualiseras i 

verksamheten. Vi anser dock som sagt att en slags målkonflikt föreligger per definition. 

Om organisationen istället uppfattar att det finns två eller flera mål som ligger på 

samma prioritetsnivå är det stor risk för att målkonflikten kan göra sig gällande i 
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verksamheten. Skulle en sådan situation uppstå, vilket vi alltså ser som högst troligt, blir 

det viktigt med prioriteringen.  

De mål som står i konflikt med varandra måste ställas i relation till varandra. Går det på 

något sätt att kombinera kraven med hjälp av eftergifter på respektive område? Om 

svaret på frågan blir ja blir målkonflikten kanske inte alltför påtaglig i verksamheten, 

problemet blir istället desto tydligare när svaret på frågan blir nej. Om det inte går att 

kompromissa på kraven i sig behövs en direkt rangordning konstrueras. Är några av 

intressenternas krav tvingande blir dessa en slags måste- eller skallkrav som måste ligga 

som grund för övriga mål då dessa inte går att kompromissa med. Finns det därefter mål 

från andra starka intressenter blir det utifrån verksamhetens och organisationens 

karaktär som rangordningen måste göras. Möter organisationen inte ägarnas krav 

kanske de slutar att investera i verksamheten, möts inte kundernas krav kan efterfrågan 

och därigenom intäkterna minska etc.  

En annan sida av att det definitionsmässigt finns en målkonflikt är att den inte går att 

helt eliminera från verksamheten. Då det alltid kommer att finnas olika intressenter i 

organisationers omgivning kommer det alltid finnas olika uppfattningar om hur och vad 

verksamheten ska uppfylla. Kärnan blir därför inte att eliminera målkonflikten utan att 

istället hantera den uppkomna situationen.  

Hur organisationer väljer att hantera en sådan situation anser vi därför vara ett resultat 

av deras medvetenhet och värdering av målkonfliktsproblematiken. Vi har identifierat 

ett antal områden som vi anser vara viktiga för organisationerna i deras 

målkonfliktshantering. 

Vad gäller företagsledningens agerande är det viktigt att de är konsekventa och tydliga i 

sin kommunikation med anställda. Trots intentioner att prioritera exempelvis säkerhet i 

förhållande till lönsamhet måste chefer i organisationer verkligen se till att de strategier 

som diskuteras i ledningsrummet även är de som kommuniceras ut till de anställda. Vill 

ledningen att säkerhetsområdet skall vara i fokus är det detta som skall utvärderas och 

kommuniceras till de anställda. Om säkerheten tas som given och fokus istället ligger på 

mål kopplade till ekonomi och tidsplaner finns risk att säkerhetsmålen successivt 

förlorar vikt. En följd av detta är vikten av att en organisation använder sig av flera 
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måldimensioner för att på så sätt hantera de konflikterande målen. Utifrån detta anser vi 

att målprioriteringen blir mycket viktig för målkonfliktsproblematiken. Ett sätt att 

tydligt visa ett måls prioritering är genom dess ställning inom organisationen. 

Användningen av en separat enhet som sysslar med det prioriterade målet ger en tydlig 

bild till de anställda om målområdets relevans för organisationen.  

Ett annat område som är mycket viktigt är intressenthanteringen. Om en verksamhet 

bedrivs där en målkonfliktproblematik verkar kunna finnas är det bra med en tydlig 

struktur för hur hanteringen av intressenterna ska ske. Även om hanteringen av 

målkonfliktsproblematiken sker på ett tillfredsställande sätt är det viktigt att förvalta 

förtroendet från övriga intressenter. Framförallt tror vi att det är viktigt med öppenhet 

mot kontrollorgan, allmänhet och media. Det finns dock en svårighet generellt i att både 

media och allmänhet verkar tendera att fästa uppmärksamheten till företag bara då det 

gäller saker som är negativa. Det blir därför viktigt att aktivt kommunicera ut de 

positiva sidorna för att på så sätt upprätthålla förtroendet och övertyga sina intressenter 

om att man tar alla målparametrar på allvar.  

Vad gäller den externa uppmärksamheten kring problematiken finns en faktor till, 

förutom medvetenhet och värdering, som vi tror avgör i vilken grad kontrollorganen 

utövar övervakning och tillsyn, nämligen resurserna. Även om medvetenheten om och 

värderingen av problematiken finns hos de externa kontrollorganen styr resurserna hur 

pass intensiv kontrollen av verksamheterna kan vara. Täta kontroller av många enheter 

kräver stora resurser, något som inte alltid är vid handen för stat, landsting och 

kommun. Likaså kan detta resonemang bli viktigt för en organisation. En målkonflikt 

kan vara uppmärksammad och värderad av organisationen men de resurser som finns till 

förfogande kanske inte räcker till för att lösa problemet. En möjlighet att få bättre insyn 

och kontroll är genom att ställa krav på de kommunikationskanaler som finns för 

personalen. Ur ett mer samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att de områden där 

stat, landsting och kommun väljer att använda sig av privata entreprenörer följs upp 

noggrant.  

Väger vi samman dessa delar anser vi att hanteringen av målkonfliktsproblematiken i en 

organisation bör uppfylla följande punkter: 
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• Ledningen måste vara tydlig i sin målprioritering och kommunikation 

De mål och mätetal som används i en organisation måste spegla de prioriteringar 

som ledningen valt. Likaså blir det viktigt att det verkligen är dessa 

prioriteringar som ledningen kommunicerar ut till de anställda.  

 

• Tydlig hantering av sina intressenter 

De intressenter som finns i organisationens omgivning måste klassificeras och 

hanteras. De krav som intressenterna ställer på verksamheten måste på något sätt 

hanteras i verksamheten. Alla krav kan vanligtvis inte uppfyllas samtidigt varför 

en rangordning och prioritering måste göras. 

 

• Tillfredställande system för felidentifiering 

Ett sätt för organisationen att uppmärksamma om målkonflikten tar sig konkreta 

uttryck i verksamheten. Finns det tillfredställande system och 

rapporteringsmöjligheter kan många problem upptäckas och åtgärdas innan 

olyckor sker på grund av målkonflikten.  

 

FORTSATTA STUDIER 

För målkonfliktsproblematiken anser vi att det kunde vara intressant att se hur 

organisationer med mindre direkt övervakning och kontroll hanterar samma situation. 

Med detta menar vi hur säkerhets- och kvalitetskraven tar sig uttryck för 

verksamhetsstyrningen om det inte finns lika tydliga eller aktiva intressenter som värnar 

för just dessa krav, eller har myndighetsbefogenheter.  

Ett annat intressant område kring problematiken kan vara hur målprioriteringen upplevs 

inom en hel organisation, från ledningen ända ner till de lägsta hierarkiska nivåerna. 

Detta var ett område som vi bara delvis berörde i vår studie då vi kände att det inte 

hörde till kärnproblematiken i vår uppsats. Huruvida alla anställda uppfattar samma 

rangordning eller om det skiljer sig åt mellan de hierarkiska nivåerna borde kunna ge en 

kompletterande bild till hanteringen av problematiken, framförallt kunde frågan ”varför 

skiljer det sig åt?” bli av intresse, om denna situation förelåg.   
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