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FÖRORD 

 

Som några inledande ord till studien vill vi börja med att tacka vår handledare 

Krister Bredmar för hans konstruktiva kritik och goda råd under tio intensiva 

och lärorika veckor.  

Vi vill även rikta ett stort tack till studiens respondenter: 

- Susanne Carlsson 

- Thomas Florby 

- Anna Lindberg 

- Johan Mörtberg 

- Övriga medverkande respondenter 

Som tagit sig tid, visat engagemang och bidragit med värdefull information. 

Deras bidrag gjorde studien möjlig att genomföra. 

 

Vi hoppas att du som läsare får en lika spännande resa som den vi har haft!  

 

Kalmar den 26 maj 2011 

 

 

  

Jessica Fivelstedt  Malin Kronmar 



   
SAMMANFATTNING 

Bakgrund Globaliseringen har lett till ett ökat krav på 

organisationer, vilket har medfört att sättet att styra 

verksamheter har utvecklats. Organisationer hålls 

idag ansvariga för intressenter som företaget är 

beroende av oavsett om intressenterna har en formell 

rätt att utkräva ansvara eller inte. 

Problemformulering En organisations relationer till sina intressenter är 

avgörande för organisationens existens eftersom 

relationerna är en förutsättning för att organisationen 

ska kunna skapa värde. Varje gång ett val görs finns 

det alltid någon part som påverkas. Ansvar hamnar i 

fokus eftersom organisationer styrs av val.  

Forskningsfråga Hur arbetar organisationer som vill vara 

ansvarstagande med begreppen kommunikation, 

prestationsmätning och förtroende? 

Syfte Syftet med uppsatsen är att utvidga och fördjupa 

förståelsen av begreppet ansvarstagande utifrån 

perspektiven kommunikation, prestationsmätning och 

förtroende samt dess betydelse i relationen till 

intressenter.  

Metod Uppsatsens förhållningssätt är hermeneutiskt för att 

kunna tolka och förstå hur människor upplever sin 

situation. Vår avsikt med studien var att få en 

fördjupad förståelse av fenomenet. 

Slutsats Grunden för att intressenter ska uppleva 

ansvarstagande är förtroende. Ytterligare faktorer 

som är avgörande för att intressenter ska uppleva 

ansvarstagande är att det finns en tillfredställande 

kommunikation, ett fokus på den enskilde 

intressenten samt tydliga värderingar. 

Nyckelord Verksamhetsstyrning, ansvarstagande, intressenter, 

kommunikation, prestationsmätning, förtroende. 
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1 INLEDNING 

I det inledande kapitlet avser vi att ge läsaren en djupare förståelse för uppsatsens bakgrund 

och problem. Vi vill ge läsaren en förståelse för vad som studerats, varför det studerats samt 

syftet med studien 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle styrs organisationer inte lika mycket av traditioner utan mer av de val som 

görs, vilket innebär att ansvar hamnar i fokus. Varje gång ett val görs finns det alltid någon 

eller några parter som påverkas vilket innebär att företag måste stå till svars för sitt agerande 

(Löhman och Steinholtz, 2004). Bonnedahl, Jensen och Sandström (2007) menar att de 

parametrar som tas för givet i dagens samhälle, med ständigt ökad tillväxt, högre vinster och 

en alltmer storskalig produktion och konsumtion, inte är hållbara i längden. Den moderna 

verksamhetsstyrningen innebär att företag behöver tänka om och se till helheten samt ta 

hänsyn till värden utanför det som kan kvantifieras, jämföras och prissättas (Bonnedahl et.al., 

2007). 

Begreppet ansvarstagande är det enligt Epstein och Birchard (2000) få chefer som har full 

förståelse för. Cheferna kan varken tydligt definiera begreppet eller applicera konceptet i den 

dagliga verksamheten på ett sätt som generar långsiktiga fördelar. Epstein och Birchard 

(2000) menar att ett fullt utvecklat ansvarstagande kan ge organisationer en kraftfull 

konkurrensfördel i att implementera strategi och att hjälpa individer, grupper och 

affärsenheter att leverera enastående prestationer. Det intressanta med begreppet 

ansvarstagande i organisationer är att det kräver att organisationer tar ansvar för sina beslut. 

Verksamheter som missköter sitt arbete riskerar att få negativ publicitet med skadlig inverkan 

på varumärket vilket även Karlöf och Lövingsson (2007) påtalar.  

En organisation bygger helt på sociala relationer, utan de mänskliga relationerna finns inte en 

organisation. Ett företags relationer till intressenter är därför avgörande för företagets 

överlevnad på lång sikt. Det handlar om att företag måste skapa värde gemensamt med sina 

intressenter. Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2006) finns det ett beroendeförhållande 

mellan företag och intressenter. Det kräver att det finns en balans mellan bidrag som 

intressenter lämnar till företag och värde som företag skapar till intressenter. Intressenters 

krav består i att det värde företag skapar ska överstiga bidraget som intressenter lämnar till 

företaget. Det är en förutsättning för att en potentiell intressent ska vilja tillhöra ett företags 

intressentgrupp (Ax et.al., 2006). Verksamheter måste därför arbeta aktivt med att bygga upp 

relationer till intressenter som håller i längden för att vara konkurrenskraftiga på marknaden.  

Det är även viktigt och blir allt viktigare att organisationer kan förklara varför och hur 

företaget skapar sina värden och inte enbart att värde skapas. Organisationens förmåga att 

förklara varför och hur kommer att påverka hur relationen till bland annat medarbetare, 

kunder och ägare utvecklas. Företagets förmåga att kommunicera öppet, tydligt och 

respektfullt är viktigt och blir enklare om företaget vet varför saker sker vilket gör att 



   

7 

 

företaget kan styra hur det sker. Samtidigt ger det intressenter en möjlighet att utvärdera 

verksamheten. Utvärderingen kan leda till negativa konsekvenser om företaget inte agerar på 

ett uppriktigt sätt. Väljer ett företag att exempelvis informera om att företaget avser att minska 

sina utsläpp med ett x-antal procentenheter utan att agera efter uttalandet riskerar 

marknadsföringen att få motsatt effekt. 

Medarbetare i alla typer av organisationer är enligt Löhman och Steinholtz (2004) en av de 

absolut viktigaste strategiska intressenterna. Behandlar inte organisationer sina anställda på ett 

bra sätt riskerar företaget att förlora en helt avgörande resurs som är medarbetarnas 

kompetens. Värnar organisationen om sina medarbetare finns det mycket som tyder på att 

företaget kommer att lyckas med sina strategier. Medarbetare i en organisation gör strategin 

levande och ser till så att företagsledningens idéer förverkligas. En förutsättning för att ett 

företag ska bli framgångsrikt är att människor inom organisationen gör ett bra arbete. Om 

medarbetarna är engagerade blir kunden och andra intressenter mer tillfredsställda vilket leder 

till lönsamhet samt ett ökat värde för alla inblandade i värdekedjan (Löhman och Steinholtz, 

2004). 

I dagens konkurrenskraftiga samhälle med ständiga förändringar, krävs det att styrsystem är 

utvecklade efter hur det unika företaget ser ut samt möjliggör att företaget kan anpassas efter 

omgivningen. Dynamiska omgivningar ställer krav på att företag ska kunna fatta snabba 

beslut vilket innebär att organisationer måste delegera ner befogenheter till medarbetare på 

lägre nivåer för att kunna ta snabba samt bättre beslut. Den dynamiska omgivningen består av 

olika typer av intressenter som har olika syften med sin relation till företaget. Ansvar är därför 

inte längre en fråga om juridik eller formalia, på samma sätt räcker det inte heller för 

organisationer att enbart följa lagar eller ge ägarna högsta möjliga avkastning. I dagsläget 

hålls organisationer ansvariga för intressenter som företaget är beroende av, oavsett om 

intressenterna har en formell rätt att utkräva ansvar eller inte. Det leder till att det ligger i 

organisationens egenintresse att arbeta med att definiera sitt ansvar och sin roll i dagens 

globala komplexa informationssamhälle (Löhman och Steinholtz, 2004). 

1.2 Problemformulering 

Grunden till en fungerande organisation är kommunikation eftersom det är i 

kommunikationen som en relation byggs upp. En organisation måste utarbeta en 

kommunikationsstrategi som fastställer när och hur information ska spridas samt till vem och 

varför. Kommunikation är en viktig del i en organisations ansvarstagande eftersom 

organisationen tar ansvar för sina relationer med intressenterna. Intressenter måste kunna 

förstå hur och varför organisationen väljer att agera på ett specifikt sätt, vilket intressenter gör 

genom organisationens kommunikation. Kommunikation handlar om att en organisation vill 

påverka intressenter för att kunna skapa ett ömsesidigt värde, dock gäller det för 

organisationen att ta ansvar för att det kommunicerade stämmer överens med kommande 

handlingar. Det handlar om att kommunicera på ett sätt som skapar ett förtroende i relationen 

till sina intressenter.  
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Prestationsmätning har förmågan att forma en organisations handlingar samt prestationer på 

bästa sätt. En organisations prestationsmätning är ett verktyg för att skapa fokus och styra 

verksamhetens riktning. Mått förmedlar även en organisations status vilket gör att det är 

primärt att en organisation mäter det som är väsentligt för den specifika organisationen. En 

prestationsmätning som mäter det som avses samt det väsentliga, möjliggör för en 

organisation att kunna berätta sanningen om företaget till sina intressenter. En extern 

spridning samt en intern omfattande rapportering om organisationen stärker relationen till ett 

företags intressenter om kommunikationen är konsekvent mellan ord och handling.  

Förtroende är ett viktigt begrepp i en relation mellan en organisation och intressenter. Om en 

organisation ska kunna fungera på ett effektivt sätt måste relationerna med intressenter vara 

uppbyggda på förtroende. Ska en organisation kunna bygga upp samt upprätthålla 

förtroendefulla relationer krävs det öppenhet, insyn samt ansvarstagande. Det innebär att en 

organisation måste följa regler och avtal men även sociala normer. I en ansvarsfull 

organisation är det inte enbart företagsledningen som ska agera ansvarsfullt utan det är lika 

viktigt att medarbetare utför sina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Bemyndigas 

medarbetare att ta ansvar frigörs resurser som annars inte blir tillgängliga. Det gör så att 

beslut och handling inom organisationen blir tillfredställande för externa intressenter vilket 

bidrar till att förtroendefulla relationer byggs upp. De förtroendefulla relationerna som byggs 

upp startar internt och hjälper organisationen att bygga upp externa förtroendefulla relationer. 

 

Fig. 1 Ansvarstagande utifrån begreppen kommunikation, prestationsmätning och förtroende 

En organisations relationer till sina intressenter är avgörande för organisationens existens 

eftersom relationerna är en förutsättning för att organisationen ska kunna skapa värde. I 

dagens globaliserade kunskaps- och informationssamhälle ökar konkurrensen bland företag 

vilket ställer krav på att företag måste ha kunskap om intressenters behov och förväntningar. 

Modellen i figur ett åskådliggör studiens definition av ansvarstagande. Modellen visar hur en 

organisation kan erhålla konkurrenskraft genom att bygga upp en ansvarstagande organisation 

utifrån begreppen kommunikation, prestationsmätning och förtroende. Lyckas organisationer 

att skapa värde till intressenter kommer det leda till att intressenter ger tillbaka värde till 
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organisationen i form av att vilja vara en del av organisationen. Det innebär att verksamheten 

drivs på ett sätt som gör att beslut och agerande sker på ett ansvarsfullt sätt gentemot 

företagets intressenter. Mellan organisationer och intressenter finns därför ett ömsesidigt 

beroende. Relationerna ser dock olika ut beroende på typ av intressent. En organisation måste 

noggrant identifiera intressentgrupper och sedan prioritera intressenterna efter hur det 

ömsesidiga beroendet ser ut i den unika organisationen. Nyckeln i en organisations arbete 

med ansvarsfrågor är att lyckas anpassa arbetet efter den unika organisationens 

förutsättningar. Det är avgörande för om arbetet ska generera i fördelar och på det sättet skapa 

framgång.   

1.3 Forskningsfråga  

- Hur arbetar organisationer som vill vara ansvarstagande med begreppen 

kommunikation, prestationsmätning och förtroende? 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utvidga och fördjupa förståelsen av begreppet ansvarstagande 

utifrån perspektiven kommunikation, prestationsmätning och förtroende samt dess betydelse i 

relationen till intressenter.  
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2 METOD – Den hermeneutiska förståelsespiralen 

I det kommande kapitlet beskrivs forskningsmetodiken som tillämpats vid genomförandet av 

studien. Beskrivningen omfattar valen som gjorts, alternativen som funnits samt 

tillvägagångssättet genom hela forskningsprocessen. 

2.1 Nivå 1 
Utgångspunkten i uppsatsen är ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket enligt Lundahl och 

Skärvad (1999) innebär att målet för forskningen är att tolka och förstå hur människor 

upplever sin situation samt vad det innebär för beslut och handling. Avsikten med ett 

hermeneutiskt förhållningssätt är att fånga upplevelser och uttryck, tolka och förstå kontext 

samt ha möjlighet att förklara. Forskaren försöker i tolkningsarbetet att nå en fördjupad 

förståelse genom frågorna; vad, var, hur och varför. Inom hermeneutiken betonas vikten av att 

se till helheten, metoden handlar om delarna och helhetens förhållande till varandra samt till 

en rimlig tolkning. Forskaren måste ha tillgång till helheten för att förstå en del, vilket innebär 

att delens betydelse är beroende av helheten (Olsson och Sörensen, 2007). För att kunna 

besvara forskningsfrågan måste vi skapa en fördjupad förståelse av ett fenomen på en 

beskrivande nivå och därför har vi valt ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

Metoden i studien går ut på att vi stegvis fördjupar förståelsen för problemet. Det går att likna 

metoden i studien med en förståelsespiral (se fig 2 nedan) som innebär att vi i olika steg 

använder olika typer av material för att bättre och bättre belysa objektet i studien och därmed 

fördjupa förståelsen. Studien kan ses som en spiral med tre vändor, där den första vändan är 

problematiseringen. Genom problematiseringen belyser vi objektet och därmed skapar den 

första förståelsen. Objektet som vi söker fördjupade förståelsen för genom studien är 

begreppet ansvarstagande. Problematiseringen tar sin utgångspunkt i att ”ansvarstagande” inte 

är ett oproblematiskt begrepp, utan tvärtom ett begrepp som bör utredas och förstås bättre då 

det har fått en allt mer framträdande roll hos vissa författare. I problemformuleringen beskrivs 

studiens definition av begreppet ansvarstagande genom en modell. Syftet med att definitionen 

beskrivs i problemformuleringen är för att läsaren ska ha en förståelse för begreppet tidigt i 

rapporten.  
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Fig. 2 Studiens hermeneutiska spiral 

 

2.2 Nivå 2 
Det finns två typer av informationskällor som forskare kan välja att använda för att samla in 

information. Forskare kan välja att samla in primärdata och/eller sekundärdata. Primärdata är 

den information som forskaren själv samlar in genom exempelvis intervjuer och enkäter. 

Sekundärdata är information som redan har samlats in av exempelvis andra forskare och 

publicerade vetenskapliga artiklar. (Olsson och Sörensen, 2007).  

Uppsatsen bygger både på primär- och sekundärdata för att vi ska kunna föra ett rimligt 

resonemang och finna samband. Sekundärdata ger oss den kunskap som krävs för att vi ska 

kunna samla in primärdata som är relevant i förhållande till objektet i studien. Studiens 

primärdata har vi samlat in med hjälp av intervjuer. För att kunna förstå respondenternas 

berättelser och sedan kunna göra en återberättelse krävs det att vi har en relevant referensram 

som bygger på sekundärdata. Uppsatsens referensram bygger på sekundärdata främst i form 

av litteratur och vetenskapliga artiklar. Vi har använt flera olika sekundära källor för att få en 

bred referensram, i de flesta fall har vi använt originalkällan för att få en djupare förståelse. Vi 

anser att originalkällor ger en djupare förståelse eftersom det ger oss en helhetsbild. Används 

inte originalkällor innebär det att någon annan forskare har valt ut delar som forskaren ansåg 

väsentliga och därför kan vi gå miste om delar av helhetsresonemanget som är väsentliga till 

vårt forskningsproblem. 

Den andra vändan i spiralen är när vi i referensramen presenterar den sekundärdata vi har 

samlat in. Syftet med referensramen är att belysa objektet utifrån befintlig teori. I 

referensramen har vi därför valt att fördjupar väsentliga delar av ”accountability cyclen” 

teoretiskt och visa hur detta kopplas till CSR för att ytterligare fördjupa förståelsen för 

objektet. Det gör vi genom att lyfta fram diskussionen om verkligheten som social 

konstruktion, intressenter, kommunikation, förtroende och prestationsmätning som viktiga 

delar för att ge en djupare förståelse för ”accountability cycle” och dess koppling till CSR.  
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Anledningen till att vi har valt dessa modeller är för att båda bygger på begreppet 

ansvarstagande men definierar det på olika sätt. Genom att redogöra för de två modellerna och 

visa på koppling mellan dem så fördjupar vi förståelsen för begreppet ansvarstagande i 

organisationer. Grundpelaren i förståelsen av kopplingen mellan begreppen är diskussionen 

om verkligheten som social konstruktion, intressenter, kommunikation, förtroende och 

prestationsmätning. Därav har vi valt att ta in dessa begrepp i referensramen. 

2.3 Nivå 3 
När en forskare enligt Ejvegård (2009) vill ta reda på åsikter, uppfattningar, kunskaper med 

mera hos en population använder forskaren sig av intervjuer eller enkäter. Vilken teknik som 

forskaren väljer beror på vilket sätt som förväntas generera bästa svar på frågeställningen i 

förhållande till den tid och de medel som står till forskarens förfogande (Patel och Davidson, 

2003). 

Uppsatsens forskningsfråga väljer vi att besvara genom att ta hjälp av enheten montering 

inom Scania i Oskarshamn samt enheten vård och omsorg inom Uppvidinge kommun. Vi 

valde att ta hjälp av ovan nämnda organisationer som två exempel att utgå från för att studera 

objektet ansvarstagande. Vi gjorde ett medvetet val att välja en offentlig och en privat 

organisation för att se hur ansvarstagandet uttrycker sig i en verksamhet med vinstsyfte 

jämfört med en verksamhet som drivs utan vinstsyfte. Scania valde vi av den anledningen att 

vi hade kännedom om att de hade kommit långt med sitt arbete kring ansvarstagande. 

Uppvidinge kommun valdes för att undersöka hur en offentlig verksamhet arbetar för att agera 

ansvarsfullt eftersom det är deras primära syfte gentemot medborgare.  

För att komma i kontakt med väsentliga respondenter tog vi kontakt med respektive 

organisation och beskrev uppsatsens syfte och frågeställning. På Scania i Oskarshamn fick vi 

en kontaktperson som hjälpte oss att boka in intervjuer med relevanta personer. På 

Uppvidinge kommun kontaktade vi avdelningschefen för vård och omsorgsenheten och kom 

gemensamt överens om vilken enhet vi kunde rikta in oss på samt vilka personer vi skulle 

kontakta.   

För att kunna beskriva hur ansvarstagande organisationer organiserar sin verksamhetsstyrning 

behövde vi kunskap om det som intervjupersonerna upplevde vara relevant och viktigt. Det 

gjorde att vi inför intervjuerna med cheferna inte valde att strukturera en frågeställning, utan 

vi formulerade en intervjuguide som användes för att inte hamna på sidospår. Intervjuguiden 

formulerade vi med utgångspunkt i den referensram som vi, tiden före intervjuerna hade 

utarbetat utifrån uppsatsen problemformulering. 

Utifrån samtalen med cheferna i respektive organisation sammanställde vi materialet och 

formulerade frågor som vi behövde få besvarade av intressenter för att kunna besvara vår 

forskningsfråga. Eftersom verksamhetsstyrningen ser olika ut i de båda organisationerna 

formulerades inte samma frågor till Scanias intressenter som till Uppvidinge kommuns 

intressenter. Intervjufrågorna finns i bilaga till rapporten. Vi valde att genomföra 

strukturerade intervjuer med båda organisationernas intressenter eftersom vi hade ett tydligt 
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mål med intervjun. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kännetecknas strukturerade intervjuer 

av att forskaren i förväg fastställt intervjuns målsättning. Vårt mål var att ta reda på 

intressenters upplevelser av verksamhetsstyrningen.  

Vilka intressenter som en organisation har skiljer sig åt beroende på hur organisationen 

definierar begreppet intressent. Storleken på organisationerna gjorde det omöjligt att träffa 

organisationernas alla intressenter. Därför valde vi att avgränsa studien till att undersöka hur 

medarbetare samt kunder upplever ansvarstagande i verksamhetsstyrning. Vårt val av 

intressenter styrdes av att medarbetare och kunder är två intressenttyper som har stor 

betydelse för en organisations existens. Inom vård och omsorgsenheten valde vi att intervjua 

medarbetare samt kunder tillhörande personlig assistans. Medarbetarna som valdes på Scania 

arbetar i monteringen. Kunderna till Scania i studien är återförsäljare. 

Vi valde strukturerade intervjuer eftersom det är ett effektivt sätt att samla in data som sedan 

enkelt kan jämföras. Scanias intressenter intervjuade vi per telefon. Scanias medarbetare fick 

vi kontakt med genom vår kontaktperson, som gav oss namn på medarbetare utan att förvarna 

dem om att vi skulle ringa. Kunder till Scania valde vi ut genom en förteckning över 

återförsäljare på Scanias hemsida. Uppvidinge kommuns intressenter genomförde vi e-mail 

baserade intervjuer med på grund av sekretess. Medarbetarna och kunderna fick frågorna via 

e-mail genom vår respondent Lindberg som även valde de olika respondenterna. 

Intressenterna hade sedan som alternativ att skicka svaren på frågorna via Lindberg eller 

direkt till oss via e-mail/per post.  

Den tredje vändan i spiralen är den empiriska studien där vi i två olika organisationer ser hur 

och på vilket sätt ”accountability cycle” och dess koppling till CSR speglas i 

verksamhetsstyrning och intressenters upplevelse av organisationen. Här har vi valt två 

organisationen som verkar i helt olika kontext, ett privat företag samt en offentlig förvaltning, 

för att ytterligare belysa objektet och därmed fördjupa förståelsen för det.  

Analysen som följer efter den tredje spiralen beskriver hur vi har fördjupat vår förståelse av 

begreppet ansvaratagande. Här beskrivs hur förståelse för begreppet har djupas genom den 

referensramen och empiri som vi har samlat in. Vi tolkar empirin med hjälp av den insamlade 

referensramen.  

2.4 Studiens tillförlitlighet  
Reliabilitet handlar enligt Eliasson (2010) om undersökningens pålitlighet, huruvida 

undersökningen går att upprepa och ge samma resultat. En undersökning som har en hög 

reliabilitet innebär att undersökningen skulle ge samma resultat om den genomfördes igen 

under likartade förhållanden. Reliabilitetens värde styrs av hur undersökningen genomförts 

och hur noggrant data bearbetats. Det handlar om att beakta pålitligheten av de uppgifter 

forskaren får fram i undersökningen. Det kräver att forskaren inte har missförstått den person 

eller källa som uppgifterna kommer från (Eliasson, 2010). 

För att erhålla så hög reliabilitet som möjligt har vi valt att studera begreppet i två 

organisationer. Anledningen till att vi valde två organisationer är för att vi ska kunna skapa ett 
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större bidrag. Av den anledningen valde vi även att intervjua två respondenter från varje 

organisationerna. Vi anser att det ger oss en tydligare bild av verksamheternas sätt att 

organisera sin verksamhetsstyrning. Det minskar även risken för att en persons individuella 

uppfattning om organisationen ska speglas i uppsatsen. Vi deltog båda två vid intervjuerna, vi 

spelade in samtalen, förde anteckningar under samtalen samt skickade materialet till 

respektive respondent för ett godkännande. Vi vidtog de åtgärderna för att öka reliabiliteten 

och inte riskera att missa relevant information och samtidigt minska risken för misstolkningar.  

Begreppet validitet handlar om huruvida undersökning mäter det som den avser att mäta. En 

hög validitet kan erhållas om forskaren tidigt i forskningsprocessen lyckats reda ut 

frågeställningen. Det innebär att forskaren måste vara införstådd med vad som ska mätas 

eftersom det är viktigt att undersökningen mäter det som avses. Vid insamlingen av data är 

det viktigt att forskaren kontrollerar att den insamlade informationen är pålitlig (Eliasson, 

2010). För att uppnå en högre validitet började vi studien med att tydligt definiera 

frågeställningen. Därefter har vi kontinuerligt gått tillbaka till uppsatsen syftet och 

frågeställning för att inte komma in på sidospår. Det innebär att vi ständigt försökt att växla 

mellan att se på uppsatsen som en helhet samt till varje del, för att säkerställa den röda tråden 

i uppsatsen.   

2.5 Metodkritik 
Vi har genomfört ett begränsat antal intervjuer vilket innebär att vi inte kan dra några 

generaliserbara slutsatser. Däremot kan vi se mönster i det empiriska datamaterialet eftersom 

vi valde att studera problemet i två organisationer samt i två intressentgrupper i båda 

organisationerna.  

Avsikten var att intervjua sex intressenter till varje organisation, tre medarbetare och tre 

kunder. Scanias sex intressenter kom vi enkelt i kontakt med eftersom vi själva kunde ringa. 

Alla kontaktade medarbetare på Uppvidinge kommun svarade på intervjufrågorna dock blev 

det enbart en genomförd intervju med en kund till Uppvidinge kommun. Kunderna på 

Uppvidinge kommun kunde vi som vi tidigare nämnt inte personligen kontakta utan de 

kontaktades via vår kontaktperson. Vår kontaktperson skickade ut intervjufrågorna till fyra 

kunder. När det enbart var en som svarade kontaktade vi vår kontaktperson igen som skickade 

ut påminnelser dock utan framgång. Studiens reliabilitet påverkas av utfallet att det enbart var 

en kund till Uppvidinge kommun som deltog i undersökningen. Det gör att det blir svårt för 

oss att se mönster och veta hur kunder till organisationen faktiskt upplever ansvarstagandet.   

Vi är medvetna om att intervjuer per telefon gör att forskare inte kan tolka respondentens 

kroppsspråk. Intervjuer via e-mail kan innebära att forskaren missuppfattar respondentens 

svar genom att inga följdfrågor kan ställas på otydliga svar. Vi var medvetna om problemet 

innan intervjuerna och försökte därför formulera frågor som till stor del uppmanade 

respondenterna att svara beskrivande. 
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3 REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen syftar till att ge studien en grund för att kunna förstå 

respondenternas berättelse och sedan kunna göra en relevant återberättelse. De teoretiska 

begreppen som utgör grunden är intressenter, kommunikation, prestationsmätning och 

förtroende.  

3.1 Verkligheten är socialt konstruerad  
Enligt Macintosh (1994) är innebörden av ett redovisnings- och styrsystem ett resultat av 

subjektiva erfarenheter och uppfattningar hos de ekonomer och ledare som arbetar med 

systemen. Parterna som arbetar med systemen konstruerar en berättelse om hur en 

organisations verklighet ser ut, baserat på principer och teorier som de är utbildade att arbeta 

med. Det betyder inte att en organisations verklighet existerar när en ekonom eller ledare 

skapar den. Det innebär snarare att ekonomer och ledare subjektivt skapar fakta om en 

organisations verklighet, trots att de konkretiserar fakta rörande organisationen som om den 

fanns oberoende av deras subjektivitet. En organisations verklighet är därför socialt 

konstruerad vilket innebär att den sociala strukturen inte är given av naturen utan skapad av 

människor (Macintosh, 1994). Resonemanget att verkligheten är socialt konstruerad förs även 

av Berger och Luckmann (1991). Berger och Luckmann (1991) belyser sitt resonemang med 

liknelsen att det som är verkligt för en tibetansk munk är inte verkligt för en amerikansk 

affärsman. Sociologiska intressen för frågor om verklighet och kunskap har sin utgångspunkt 

i fakta kring den sociala verkligheten (Berger och Luckmann, 1991). 

Eftersom det är människan som skapar en organisation och därmed bestämmer vad den står 

för är det viktigt att sträva efter att skapa en stark gemensam kultur inom organisationen. En 

kultur med övergripande gemensamma värderingar och visioner är en förutsättning för en 

organisations framgång eftersom det stimulerar utveckling och personligt välmående bland 

medarbetare (Löhman och Steinholz, 2004). Tydliga värderingar styr enligt Löhman och 

Steinholtz (2004) medarbetares sätt att arbeta mer än normer och regelverk. Friare 

arbetsmiljöer och större engagemang hos de anställda leder till högre produktivitet, fler nya 

idéer om förbättringar i produktion, högre effektivitet, större välmående, fler nöjda kunder 

samt en högre lönsamhet. I framgångsrika organisationer finns det tydligt utvecklade och 

kommunicerade visioner och värderingar som är framtagna av företagsledningen. 

Företagsledningen i framgångsrika företag visar sitt engagemang genom att ständigt uttala 

värderingar samt peka på verksamhetens vision (Löhman och Steinholtz, 2004). 

Kulturen inom en organisation måste enligt Carlzon (1985) präglas av en trygghet och en 

känsla av att ha rätt att göra fel bland medarbetare. Medarbetare på lägre nivå har information 

och kunskap för att kunna fatta beslut, det är dock bara verktyg för att fatta beslut. Vet 

medarbetarna att ett felaktigt beslut kan innebära problem kommer de att styra bort ansvaret 

och låta andra ta besluten. Det viktigaste för ett företag är därför att skapa trygghet bland 

medarbetarna eftersom det skapar beredskap hos medarbetare att ta ansvar. Tillåts människor i 

frihet att få ta ansvar leder det till att resurser frigörs som annars inte är tillgängliga. Av den 
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anledningen är det viktigt att sprida information. En människa med information kan inte 

undvika att ta ansvar, en människa som inte har information kan inte heller ta ansvar (Carlzon, 

1985). 

3.1.1 Intressenter  

Dagens framväxande kunskaps- och informationssamhälle har inneburit att företag måste ha 

kunskap om intressenters behov och förväntningar inför framtiden. Det har inneburit att 

många företag kartlägger sina olika intressenter samt deras uppfattningar. Kartläggningen som 

sker är framtidsorienterad och bör ha utgångspunkt i företagets affärsidé samt i företagets 

nuvarande situation. Organisationer lever i ett växelspel med sin omvärld och har olika 

relationer med olika intressenter. Ett företags intressenter är vanligen personer eller grupper 

av personer som vill påverka eller kan påverka företagets verksamhet. Omvärldsanalysen som 

ett företag gör utgår från ett intressentperspektiv med målet att stärka sin affärsmässiga 

position, vilket innebär att en intressentanalys måste utgå från affärsidén och från de personer 

eller grupper av personer som företaget själva anser är sina intressenter. Olika intressenter har 

olika behov vilket innebär att en central fråga i intressentanalysen är hur de olika 

intressenterna bör bemötas av företaget. Ett företag som arbetar med omvärldsanalyser utifrån 

ett intressentperspektiv underlättar bedömningar av eventuella risker och framtida möjligheter 

(Norén et.al., 2006).  

Nationalencyklopedin definierar begreppet intressent som en person som är engagerad och 

ekonomiskt intresserad i en organisation. Grunden för att bli betraktad som intressent till ett 

företag är att personen både påverkas av företagets åtgärder och samtidigt själv kan påverka. 

Exempel på intressenter enligt nationalencyklopedin är ägare, anställda, fordringsägare, 

kunder, leverantörer, långivare, staten samt kommun. Enligt Löhman och Steinholtz (2004) 

har det på senare tid även diskuterats om inte miljön också är en intressent. 

Företagets kommunikation med intressenter är viktig. En icke fungerande kommunikation 

beror ofta på att den som vill kommunicera inte har tillräckligt med information om 

mottagaren i kommunikationen. Ansvaret för att kommunikationen mellan företag och 

intressent fungerar ligger hos företaget. En fungerande kommunikation med intressenter är en 

förutsättning för att kunna skapa ett förtroendefullt ansvarstagande. Förtroende i en relation 

skapas av öppenhet samt ärlighet vilket innebär att företag har ett krav på sig att lämna 

korrekt information till sina intressenter (Löhman och Steinholtz, 2004). 

Anledningen enligt Löhman och Steinholtz (2004) till att företag måste kartlägga sina 

intressenter är enkel. Det är företagets intressenter som gör att företaget kan överleva. Sviker 

kunderna företaget går företaget under. Får organisationen inte nödvändig arbetskraft klarar 

verksamheten inte att upprätthålla sin produktion. Har organisationen kapitalbrist är det 

primärt att det finns en väl fungerande och bra relation till finansmarknaden. Företags 

intressentrelationer är primära för ett företags överlevnad, samt att ett företag tillsammans 

med sina intressenter skapar värden och möjligheter för att nya värden ska kunna skapas 

(Löhman och Steinholtz, 2004).  
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3.2 Kommunikation 
Kommunikation är enligt Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) grunden för alla 

organisationer. Det är många i praktiken som är införstådda med nödvändigheten av att kunna 

kommunicera vilket innebär att många företag lägger ned stora summor på 

kommunikationsträning av olika slag. Den enklaste kommunikationsmodellen bygger på tre 

element, vilka är sändare, budskap/meddelande samt mottagare. Det är en grundstruktur och 

modellen kan byggas ut på många sätt exempelvis som modellen nedan där vi har valt att 

lägga till elementet feedback (Bakka et al., 2006). 

 

Fig. 3 Avbildning av en enkel kommunikationsmodell baserad på Bakka et.al. (2006 s.169 ) 

Modellen visar en process där sändaren formulerar ett budskap/meddelande som mottagaren 

kan förstå. Att formulera ett tydligt budskap/meddelande kan ses som ett enkelt krav men som 

alla människor någon gång i livet missar att följa. Budskapet/meddelandet ska sedan överföras 

till mottagaren vilket kan ske genom en mängd olika kanaler som exempelvis ”öga mot öga”, 

telefon och e-mail. Forskning har visat att vilken typ av kommunikationskanal som en sändare 

väljer är viktig för budskapets/meddelandets effekt på olika mottagargrupper. Nästa fas i 

kommunikationskanalen är avkodning alltså mottagandet av budskapet/meddelandet. I 

avkodningsfasen är det svårt för sändaren att veta om budskapet/meddelandet nått fram till 

avsedd mottagare, hur det mottogs samt tolkades. Processen som den enklaste 

kommunikationsmodellen visar är en envägskommunikation, problemet i en sådan typ av 

kommunikation är att sändaren inte vet hur budskapet/meddelandet når fram samt hur det 

uppfattas. Därför är det viktigt att använda sig av ett fjärde element vilket är feedback. 

Feedback är ett begrepp som har stor betydelse i kommunikationssammanhang, då 

missförstånd i en envägskommunikation i vissa fall kan få förödande konsekvenser. Det 

innebär att det är oerhört viktigt i många sammanhang att kräva feedback för att minska risken 

för feltolkningar. Feedback är viktigt i näringslivet men dock lika viktigt i all mänsklig 

kommunikation (Bakka et al., 2006). 

Kommunikation och information är ledarens ansvar, oavsett nivå i företaget. Ledaren måste 

ha helhetsgreppet och samla in, bearbeta och kommunicera information för att kunna nå 
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uppsatta mål. En viktig del i företagets image är ledarnas agerande samt vad och hur de 

kommunicerar. Budskap/meddelanden kan dels ha olika innebörd, dels tolkas olika av olika 

medarbetare vilket får till följd att oklara budskap/meddelande blir en grund till att osäkerhet 

och konflikt kan utvecklas i en organisation (Sjöquist et al., 1990). Enligt Garvin, Edmondson 

och Gino (2008) är det många ledare som anser att skapa en lärande organisation enbart 

handlar om att formulera en vision, ge anställda rätt incitament, samt utbildning. Dock är ett 

sådant tänkande riskabelt i dagens samhälle då det blir allt hårdare konkurrens, tekniska 

framsteg och förändringar i kunders konsumtionsmönster. Det är därför viktigt att 

medarbetare i organisationer är skickliga på att skapa, skaffa samt överföra kunskap. Det leder 

till öppna diskussioner, vilket skapar lärande organisationer som har enklare att anpassa 

företaget efter det oförutsägbara (Garvin et.al., 2008). 

Kommunikation handlar om att göra en frågeställning gemensam vilket innebär att 

gemensamma uppfattningar eller värderingar byggs upp. Syftet med att kommunicera är att 

påverka direkt eller indirekt. Kommunikation handlar alltså om att påverka de beteenden eller 

uppfattningar, känslor och värderingar som kommande handlingar grundar sig på. Många av 

en organisations problem kan härledas till kommunikationsbrister. Exempelvis kan bristande 

information och kommunikation om verksamhetens mål, inriktning och affärsidé leda till 

bristande förståelse för verksamheten. När det gäller kvalitetsbrister kan det förorsakas av 

bristande information, det behöver alltså inte innebära att någon har gjort fel (Sjöquist et al., 

1990). Organisatorisk inlärning påverkas av ledares beteenden, hur en ledare lyssnar på sina 

anställda, hur dialoger fungerar i företaget samt kunskapsöverföring. Hur ledare reagerar på 

nya idéer, lösningar, uppmuntrar förslag, lyssnar uppmärksammat samt uppmuntrar 

synpunkter visar på beteenden som medarbetare tar efter samt visar på ledarskap som 

förstärker lärande (Garvin et.al., 2008). 

Medarbetares uppgift är att handla i enlighet med en verksamhets mål och samtidigt anpassa 

sig efter kunden. Det krävs att medarbetare kan fatta snabba och raka beslut. Ledare måste 

därför kommunicera och informera internt innan de vänder sig till den externa marknaden. 

Kommunikation och information ökar även medarbetarnas förståelse för verksamheten. 

Medarbetare som har en förståelse för varför de gör något och till vilken nytta är mer 

motiverade, engagerade och delaktiga i sitt arbete (Sjöquist et al., 1990).  

Det är företagsledningens uppdrag att fastställa vad som strategiskt ska kommuniceras, när 

och hur det ska ske samt till vem och varför kommunikationen ska ske. Det är viktigt att 

företagsledningen är samspelt i uppfattningen av verksamhetens visioner, affärsidé, mål och 

strategier. Budskapet/meddelandet i den strategiska kommunikationen måste vara tydlig för 

att alla andra inom verksamheten sedan ska kunna presentera sin information på ett sätt som 

stämmer överens med den gemensamma uppfattningen (Sjöquist et al., 1990). 

3.3 Prestationsmätning 
Prestationsmätning är ett aktuellt ämne. Enligt Neely (1999) finns det flera anledningar till 

varför prestationsmätning är ett aktuellt ämne, vilka bland annat är: den ökade konkurrensen, 

förändrade externa krav och den utvecklade informationstekniken. En väl utformad 
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prestationsmätning möjliggör förbättringsåtgärder (Neely, 1999). Det krävs att ledare får 

tillgång till en mängd olika indikatorer enligt Kaplan och Norton (1992) för att kunna styra 

verksamheter. För att kunna styra verksamheter på ett tillfredsställande sätt måste därför 

ledare få tillgång till en uppsättning mått som ger en heltäckande bild av verksamheten 

(Kaplan och Norton, 1992).  

Mätsystem påverkar beteendet hos chefer och medarbetare genom att det skapar ett fokus i 

verksamheten. Prestationsmätning skapar en uppmärksamhet kring de faktorer som mäts 

(Kaplan och Norton, 1992). Prestationsmätningens förmåga att dra till sig uppmärksamhet 

kan belysas med två citat: 

“What you measure is what you get” 

(Kaplan och Norton, 1992:1) 

”Counting makes it visible, and counting makes it count” 

(Epstein och Birchard, 2000:5) 

 

Organisationer kan använda måttens generiska kraft för att få organisationer att fokusera på 

rätt saker. Prestationsmätning hjälper på det sättet organisationer att forma handlingar och 

prestationer på bästa sätt (Epstein och Birchard, 2000). Förekomsten av mätningar kan även 

medföra negativa följder i form av att mätningarna i sig blir det viktiga och att verksamheten 

hamnar i bakgrunden. Det förkommer även att chefer försöker kompensera bristande kunskap 

om verksamheten med att utöka antalet mått. Ytterligare kritik mot mätsystem finns i form av 

att mätning görs för att det är möjligt och inte för att det är av väsentlig betydelse för 

verksamheten (Lindvall, 2001).  

Prestationsmätning handlar om att mäta prestationer som är av väsentlig betydelse för den 

specifika verksamhetens framgång (Ittner och Larcker, 2003). Enligt Ittner och Larcker 

(2003) måste företag gräva djupt för att ta reda på de aktiviteter som är avgörande för 

företagets framgång. Det krävs att en organisation utvecklar en balanserad blandning av 

finansiella och icke finansiella mått. Ett enda mått kan inte spegla organisationens kritiska 

områden. Traditionell prestationsmätning med ett finansiellt fokus klarar inte av att leva upp 

till den kunskap och de färdigheter som dagens företag försöker behärska (Kaplan och 

Norton, 1992). Genom att balansera en samling av mått kan ett starkt styrsystem utvecklas 

som möjliggör att organisationens strategi verkställs (Epstein och Birchard, 2000). 

Företag har under en längre tid mätt kundlojalitet, tillfredsställelse bland medarbetare och 

andra perspektiv som är icke finansiella och som företagen i slutändan tror påverkar 

lönsamheten. Mätning av icke finansiella perspektiv kan generera fördelar för företag. Dock 

har enbart ett fåtal företag erhållit nytta av att fokusera mätningar på icke finansiella 

perspektiv. Anledningen till det är för att företag har misslyckats med att identifiera, analysera 

och agera på väsentliga icke finansiella mått. Företag måste gräva djupare för att upptäcka och 

spåra aktiviteter som är avgörande för den aktuella organisationens framgång och vilka icke 

finansiella faktorer som har den mest kraftfulla effekten på långsiktiga ekonomiska 
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prestationer (Ittner och Larcker, 2003). Det första ett mätsystem måste göra enligt Lynch och 

Cross (1995) är att ge respons på hur effektivt organisationen skapar värde till kunder. Företag 

misslyckas ofta med att utveckla en koppling mellan mått och verksamhet delvis av slapphet, 

delvis av tanklöshet (Ittner och Larcker, 2003). De flesta ledande befattningshavare vet enligt 

Karlöf och Lövingsson (2007) att organisationen måste prestera samt att de måste bidra till 

prestationen. Trots den vetskapen orkar inte alla organisationer ta sig an den tidsödande och 

arbetskrävande process som det krävs för att orientera organisationens delar i en riktning som 

samverkar för organisationens bästa (Karlöf och Lövingsson, 2007). 

Det är väsentligt att mätsystem som används är relevanta och lämpliga i förhållande till 

organisationens miljö och strategier. Med tanke på den dynamiska miljö med snabba 

förändringar som de flesta organisationer konkurrerar i, är det viktigt att organisationer 

löpande förvaltar sina mätsystem så att de förblir lämpliga och tillhandahåller information 

som är relevant för de frågor som är aktuella i organisationen (Kennerley och Neely, 2003).  

Möjligheten för organisationer att hantera dagens föränderliga miljö och justera mätsystemet 

efter förändringarna i miljön beror enligt Kennerley och Neely (2003) på kategorierna 

process, människor, system och kultur. Det måste finnas en process inom organisationen för 

att se över, modifiera och sprida ut mått. Med kategorin människor menas att det måste finnas 

kunskap inom organisationen om mått rörande modifieringar, spridning av mått, reflektioner 

kring mått etcetera. Systemen inom organisationen måste vara flexibla och möjliggöra 

insamling, analys och rapportering av relevanta mått. Kulturen inom organisationen ska 

präglas av att mätningar görs för att möjliggöra förbättringar och inte för att medarbetare ska 

känna sig övervakade (Kennerley och Neely, 2003).  

Många organisationer bedriver någon form av program för att mäta prestationer i olika delar 

av verksamheten. Dock finns det få framgångsrika mätsystem, som skapar motivation och 

energi för medarbetare och som faktiskt höjer medarbetares ambitionsnivå. Anledningen till 

det är att medarbetare många gånger inte känner sig delaktiga i mätsystemet och därav 

påverkas inte deras beteenden. Alla chefer på ett företag kan sätta upp prestationsmål för 

arbetsgrupper samt individer, dock kan de framstå som godtyckliga om medarbetarna inte 

förstår hur de hänger samman med organisationen som helhet. Det är därför viktigt att 

företagsledningen bryter ned helhetens mål till delmål, för att kunna arbeta effektivt i alla 

delar av organisationen (Karlöf och Lövingsson, 2007). 

3.4 Förtroende  
I näringslivet finns det inget som är lika väsentligt som förtroende. Ingen organisation kan 

vara framgångsrik utan att det finns ett förtroende mellan företagsledningen och medarbetare, 

mellan anställda och samarbetspartners samt mellan organisationen och omvärlden. 

Förtroende är den starkaste grunden för kundlojalitet, medarbetares motivation och 

marknadens förtroende (Sprenger, 2004).  

Enligt Kochan och Schmalensee (2003) drivs alla företag av förtroende eftersom inget system 

av lagar och avtal samt att inget system för företagsledning kan täcka alla risker eller upptäcka 
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alla förseelser. Ledare måste bygga upp och upprätthålla förtroendet inför intressenter genom 

öppenhet, insyn och ansvarsskyldighet. För att få en verksamhet att fungera på ett effektivt 

sätt måste företagsledningen vara betrodd av ägare, kunder, anställda, samhället, myndigheter 

och andra intressenter. Företaget måste leva upp till regler, avtal samt sociala normer även om 

det innebär kostnader som ingen ser. I en verksamhet som bygger förtroendefulla relationer 

med intressenter är det inte enbart företagsledningens uppgift utan det är viktigt att alla 

medarbetare på varje nivå utför sina uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att en 

organisation arbetar med värdet av förtroende, eftersom ett förtroende som är förbrukat är 

svårt att återuppbygga när det en gång är förlorat (Kochan och Schmalensee, 2003).  

Människor är beroende av varandra, det finns inte en människa som kan klara sig utan hjälp 

av någon annan människa, det handlar om simpla ting som mat och kläder i tidig ålder för att 

sedan förändras och exempelvis handla om medicin vid äldre dagar. Människor är inte bara 

beroende av varandra för att existera utan även för att fortsätta existera. Förtroende är något 

som många gånger tas för givet och något som människor lever hela livet efter. Ting som en 

människa inte kan kontrollera, kontrolleras istället genom att förtroende ges till en annan 

person. I en kultur av tillit är personliga intressen och behov primära och ingen relation 

kommer att fungera om det inte finns respekt för varandra. Förtroende innebär att två parter 

har ömsesidig påverkan på varandra som en dynamisk cirkel, som växer tillsammans samt 

förvandlar osäkerhet till en form av säkerhet (Sprenger, 2004). 

Förtroende säljer, förtroende är alltså primärt när en kund väljer en leverantör. Om ett företag 

vill bygga upp en förtroendefull relation till sina kunder krävs det att företaget agerar med 

omsorg, ger kunden uppmärksamhet och vill utmana sina konkurrenter. Första gången som en 

kund upplever missnöje, kommer kunden att börja söka efter en annan leverantör. Missnöje 

bland kunder är inte sällsynt och det innebär att förtroende sjunker. Samtidigt finns det i 

dagens globaliserade samhälle ständigt nya leverantörer för kunder att välja på vilket innebär 

att konsekvenser som ”pengarna tillbaka” garantier vid fel samt vid återlämnande av en 

produkt är ett måste. Företag säljer inte längre produkter, utan företag säljer förtroende. Det 

gör att varumärken fungerar som en kanalisering av förtroende (Sprenger, 2004). 

Enligt Matzler och Renzel (2006) är förtroende för kollegor och företagsledningen en 

förutsättning för att medarbetare ska känna tillfredställelse vilket påverkar en medarbetares 

lojalitet till en organisation. Många tidigare studier har visat på att tillit i organisationer har att 

göra med ”ledare och anställd” förhållandet medan Matzler och Renzel (2006) istället menar 

att förhållandet mellan kollegor på en arbetsplats är minst lika viktigt som att en medarbetare 

har förtroende för företagsledningen.  

Tillit i en organisation kan bäst främjas genom att ägna uppmärksamhet åt att försöka bygga 

förtroendefulla relationer. Det är viktigt att medarbetare känner att ledare och andra kollegor 

uppvisar pålitliga beteenden. Det innebär ett konsekvent beteende mellan ord och handling, 

att kommunikationerna präglas av att vara frekventa och givande samt att beslut som tas är 

rättvisa och öppna. Det är även viktigt inom en organisation att det finns en gemensam vision 

och ett gemensamt språk för att underlätta att bygga upp ett intern förtroende inom 
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verksamheten (Matzler och Renzel, 2006). Det är inte enbart förtroende som påverkar 

organisationens attityd och som skapar tillfredställelse hos medarbetarna utan organisationens 

förmåga att exempelvis sprida kunskap är även en väsentlig del. Enligt Matzler, Fuchs och 

Scubert (2004) är det avgörande i modern verksamhetsstyrning att arbetsglädje betraktas som 

en av de mest primära drivkrafterna för att en organisation ska tillhandahålla kvalitet, 

kundnöjdhet samt produktivitet. Anställda är enligt Eskildsen och Dahlgaard (2000) erkända 

som den mest kritiska tillgången i dagens organisationer av både akademiker och yrkesmän. 

Det finns ett samband mellan förtroende och en organisations resultat. Om människor inom 

organisationen litar på varandra, om medarbetare litar på sina ledare kommer diskussioner att 

framhållas vilket leder till att osäkerheten i beslut minskar. Öppen kommunikation och 

medarbetares vilja att hantera svåra frågor kommer skapa en trovärdig organisation. Dessutom 

kommer medarbetare att arbeta hårdare, bidra till bättre idéer samt stanna kvar inom 

organisationen (Galford och Drapeau, 2003). 

3.5 Sammanfattning av begreppen 
Mot bakgrund av uppsatsens problemformulering följer nedan en beskrivning av varför 

kommunikation, prestationsmätning och förtroende används för att fördjupa förståelsen kring 

ansvarstagande. Anledningen är att ge en mer klar och tydlig bild av varför respektive 

begrepp i referensramen har valts samt hur begreppen påverkar varandra för att belysa 

ansvarstagande.  

En organisations verklighet är socialt konstruerad vilket innebär att den sociala strukturen inte 

är given av naturen utan skapad av människor (Macintosh, 1994). Det medför att ingen 

organisation överlever utan relationer till intressenter. En organisations överlevnad bygger 

därför på intressentrelationer. Organisationer lever enligt Norén et.al. (2006) i ett växelspel 

med sin omvärld och har olika relationer med olika intressenter. Ett företags intressenter är 

personer eller grupper av personer som vill påverka eller kan påverka företagets verksamhet 

(Norén et.al., 2006) vilket belyser organisationer är socialt konstruerade.  

Grunden till en fungerande organisation är kommunikation eftersom det är i 

kommunikationen som relationer byggs upp. Kommunikation handlar enligt Garvin et.al. 

(2008) om att göra en frågeställning gemensam vilket innebär att gemensamma uppfattningar 

eller värderingar byggs upp. Syftet med att kommunicera är att påverka direkt och/eller 

indirekt. Kommunikation handlar alltså om att påverka de beteenden eller uppfattningar, 

känslor och värderingar som kommande handlingar grundar sig på (Garvin et al., 2008). För 

att en organisation ska kunna bygga upp relationer med intressenter måste organisationen ta 

ansvar för att kommunicera.  

För att ansvarstagande ska generera fördelar för en organisation krävs det att medarbetare 

fokuserar på rätt saker. Organisationer kan enligt Epstein och Birchard (2000) använda 

måttens generiska kraft för att skapa ett fokus inom organisationen. Prestationsmätning kan då 

hjälpa organisationer att forma handlingar och prestationer på bästa sätt (Epstein och 

Birchard, 2000). Organisationer måste ta ansvar för att prestationsmätningen är utformad så 
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att den mäter prestationer som är av väsentlig betydelse för den enskilda organisationen (Ittner 

och Larcker, 2003). Med tanke på den dynamiska miljö som de flesta organisationer 

konkurrerar i, är det viktigt att organisationer har aktuella mätsystem så att de förblir lämpliga 

och tillhandahåller information som är relevant för de frågor som är aktuella i organisationen 

(Kennerley och Neely, 2003). 

I dagens samhälle finns det inget som är lika väsentligt som förtroende. Ingen organisation 

kan enligt Sprenger (2004) vara framgångsrik utan att det finns ett förtroende mellan 

företagsledningen och medarbetare, mellan anställda och samarbetspartners samt mellan 

organisationen och omvärlden. Förtroende är avgörande för att organisationer ska kunna 

bygga ansvarsfulla relationer med intressenter.  

En organisation som inte arbetar med att ständigt utveckla och förbättra kommunikationen, 

öka förtroende samt använda sig av aktuell prestationsmätning kommer i dagens komplexa 

informationssamhälle att stanna i utvecklig. Utan att ständigt arbeta med begreppen kommer 

organisationer ha svårt att förändra och förbättra, eftersom ingen vet hur saker ska göras, 

varför det ska göras eller på vilket sätt. Det handlar om att kunna skapa mening tillsammans 

med intressenterna, få intressenterna att känna en delaktighet. Kommunikation gör att 

förtroende bildas samt att prestationsmätning kan genomföras på ett bra sätt, förtroende gör 

att intressenter kan och vill kommunicera samt att intressenter vill och förstår innebörden av 

att använda prestationsmätning. För att en organisation ska kunna använda sig av en 

betydelsefull prestationsmätning måste intressenter kunna kommunicera samt förstå hur och 

varför saker mäts.  

3.6 Andra modeller för verksamhetsstyrning  
Många företag arbetar aktivt med ansvarsfrågor genom att exempelvis integrera relevanta 

aspekter i ledningssystem och i företags organisation. I företags arbete med ansvarsfrågor 

måste det finnas flexibilitet. Företag väljer vilka aspekter och arbetssätt som är relevanta för 

den specifika verksamheten. Det praktiska arbetet med ansvarsfrågor varierar och beror bland 

annat på intressenters förväntningar, vilken bransch företaget tillhör och företagets storlek. 

Det finns ingen modell för ansvarsfrågor som alla företag kan arbeta efter. Varje enskilt 

företag måste forma sitt eget sätt att arbeta med ansvarsfrågor som utgår från företagets 

affärsidé och intressenter. Det viktiga är att se arbetet som en ständig process av förändringar. 

(Norén et.al. 2006). 

Det finns företag som arbetar intuitivt utan någon speciell policy eller modell och får goda 

resultat. Andra företag har tagit fram policy och mål samt bedriver ett internt arbete. Företag 

som satsar mycket på att arbeta med ansvarsfrågor har kommit fram till att det är viktigt att 

förmedla och förankra ansvarsfrågorna hos medarbetare för att inte företagsledningens 

ambitioner ska skilja sig från medarbetarnas. Andra viktiga delar i arbetet med ansvarsfrågor 

är intressentanalyser, intressentdialoger och annan extern kommunikation (Norén et.al., 

2006). 
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3.6.1 The Accountability Cycle  

Epstein och Birchard (2000) har utvecklat en modell för ansvarstagande som kallas för The 

Accountability Cycle.  Modellen bygger på resonemanget att verksamheter som tar ansvar för 

att skapa finansiellt, operationellt och socialt värde erhåller konkurrenskraft. I mitten på 

modellen finns begreppet ansvarstagande som omges av ett företags intressenter. De 

intressenter som enligt Epstein och Birchard (2000) bär ansvaret för att företag kan 

förverkliga sin strategi är aktieägare, kunder, anställda och samhället. Ansvarstagandet omges 

av de fyra elementen styrning, mätning, styrsystem och rapportering. Elementen omges av en 

cykel som visar en serie av steg i företagsledningens kontroll och planering av verksamheten. 

Företag som styrs efter ansvarstagandecykeln styrs med ett kraftigt styrsystem som är 

uppbyggt med en bred variation av mått, har en öppenhet i sin rapportering samt övervakas av 

en kunnig styrelse. I systemet bemyndigas medarbetare att ta ansvar samt att ta till sig ny 

kunskap och intressenter involveras i systemet. Cykeln är sluten så att information från en del 

i verksamheten kan stimulera lärande i en annan del (Epstein och Birchard, 2000).  

 

Fig. 4 The Accountability Cycle (Epstein och Birchard, 2000 s. 144) 

Ledande befattningshavare inom företag bär enligt Epstein och Birchard (2000) ansvaret för 

att bygga en ansvarstagande organisation. Företagsledningen måste bygga upp en ny kulturell 

ton, betona rättvisa bedömningar, rapportera öppet och driva kontinuerligt lärande. 

Mätsystemet måste få medarbetare att skifta fokus från ett rent finansiellt till ett balanserat 

fokus på att bygga finansiellt, operationellt och socialt värde. Det måste finnas ett 

informationssystem som stödjer kvantitativ mätning och snabb, tillförlitlig samt konsekvent 

rapportering över hela världen. Företagsledningen måste sätta upp modiga mål och rapportera 

framsteg offentligt till aktieägare och andra intressenter för att visa hur företaget presterar 

(Epstein och Birchard, 2000).  
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Det krävs att organisationer fokuserar på rätt saker om ansvarstagandet ska leda till 

konkurrensfördelar. Mått och mätning har en stor kraft som får handlingar och prestationer 

inom organisationer att formas på bästa sätt. Mått har även en förmåga att rikta eller till och 

med dikterar företagets form. Förändras måtten kommer det leda till att synen på företaget 

förändras (Epstein och Birchard, 2000).  

Mål i verksamheter kommer från strategier, från målen kan kritiska framgångsfaktorer 

härledas. De kritiska framgångsfaktorerna ger mått. Arbetet med att besluta vad som ska 

mätas börjar därför i strategin. Mått möjliggör för ledare att omvandla strategins språk till 

handling hos människor genom hela organisationen. I arbetet med att ta fram en uppsättning 

mått handlar det om att ta fram mått som mäter intressenternas prestationer för att förverkliga 

strategin och samtidigt mäter företagets prestationer för att hålla sina löften gentemot 

intressenterna. I arbetet med att identifiera mått är det väsentligt att involvera medarbetare 

från alla delar i verksamheten. För att medarbetare ska kunna ta ansvar för mått måste de även 

få befogenhet att agera kring måtten (Epstein och Birchard, 2000). 

Det viktigaste arbetet för ett företag är att bygga starka relationer med människor, som med 

gemenensamma insatser med företaget, driver processen i verksamheten som skapar värde. 

För att identifiera vilka mått och relationer företaget ska fokusera på måste företaget ta reda 

på vilka prestationer som är viktiga och vilka intressenter som är viktiga att fokusera på. 

Företag måste utreda varför prestationerna och intressenterna är viktiga samt vilken betydelse 

de har för företagets förmåga att skapa värde (Epstein och Birchard, 2000). 

Syftet med att utarbeta en samling mått som verksamheten ska fokusera på är för att kunna 

berätta sanningen om företaget. Det är viktigt att hitta mått som hjälper ledare att berätta den 

sanna berättelsen om företaget både internt och externt. En bred extern spridning av 

information och en omfattande intern rapportering om verksamheten stärker relationen till 

intressenter. Mått på medarbetares välmående hjälper exempelvis chefer att upparbeta en 

engagerad personal inom organisationen. Det attraherar samtidigt även talanger från 

företagets omgivning om informationen sprids externt. Data som gör så att processen inom 

verksamheten löper bättre, övertygar kunder och samarbetspartners utanför verksamheten. 

Den externa rapporteringen ska inte enbart innehålla finansiell information. Rapporteringen 

ska innehålla historisk fakta om finansiella, operationella och sociala förhållande och om 

framtiden i form av framtidsplaner och prognoser (Epstein och Birchard, 2000).  

Verksamheter som arbetar med att ha en öppen och bred rapportering måste utarbeta en 

kommunikationsstrategi. Kommunikationsstrategin bör bygga på förtroende. Ledare som 

väljer att offentligt sprida information som ger en rättvis bedömning av företaget kommer att 

skapa en reserv av trovärdighet som kan användas i framtiden vid behov. 

Kommunikationsstrategin ska bestå av att verksamheten berättar sin berättelse genom siffror. 

Rapporter som publiceras offentligt berättar i sig en berättelse. Det är sedan de ledande 

befattningshavarna inom verksamheten som ska kommunicera företagets berättelse till 

utomstående med hjälp av rapporterna (Epstein och Birchard, 2000).  
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3.6.2 Utformning och implementering av CSR  

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett spritt begrepp som har många olika definitioner. 

En anledning till att begreppet utgör en förvirring är ordet social som gör att många 

människor drar slutsatsen att CSR enbart handlar om socialt ansvarstagande och inte om 

ansvar för miljön. Det finns företag som därför har valt att kalla begreppet Corporate 

Responsibility (CR) istället för CSR, för att undvika interna samt externa missförstånd 

(Grankvist, 2009). Enligt Grankvist (2009) handlar CSR i grund och botten om företagens 

frivilliga samhällsansvar, uppdelat i tre aspekter:  

– Ekonomiskt ansvarstagande innebär att en verksamhet ska drivas så att det tjänas så 

mycket pengar som möjligt vilket innebär att företaget tar ansvar inför sina aktieägare, 

dels för att trygga företagets finansiella ställning, dels för att kunna ge ägarna 

avkastning på investerat kapital.  

 

– Miljömässigt ansvarstagande innebär att en verksamhet ska drivas på ett sätt som inte 

påverkar jorden och jordens naturresurser på ett långsiktigt negativt sätt. 

 

– Socialt ansvarstagande innebär att en verksamhet ska drivas på ett sätt som 

kännetecknar en god samhällsmedborgare, men hänsyn till andra medborgares hälsa 

och välbefinnande, oavsett om de handlar om anställda, anställda hos en leverantör, 

affärspartner eller konsument. 

De tre ovan nämnda aspekterna innehåller en etisk dimension som i grund och botten styr hur 

människor gör saker och som hjälper människor att prioritera vid ett vägval av olika initiativ 

(Grankvist, 2009). CSR är enligt Borglund, De Geer och Hallvarsson (2009) enkelt uttryckt 

att ta ansvar för relevanta förtroendefrågor som rör organisationens viktigaste intressenter. 

Ansvaret innebär att identifiera frågor som företaget har ansvar inför och intressenter som 

berörs för att sedan agera. Agerandet ska vara en del av organisationens värdegrund samt etik. 

CSR aktiviteter måste bottna i företagets värdegrund och historia samt upplevas naturligt. 

Upplevs det inte naturligt riskerar företaget att bli kritiserat för hyckleri, vilket ger ökat 

missförtroende istället för ett ökat förtroende (Borglund et.al., 2009).  

Maon, Lindgreen och Swaen (2009) definierar CSR som ett intressentorienterat begrepp som 

sträcker sig utanför organisationens gränser och drivs av en etisk förståelse för 

organisationens ansvar för effekter av dess verksamhet. I gengäld söker organisationen 

samhällets acceptans för verksamheten. Enligt Maon et.al. (2009) bygger definitionen på ett 

intressentorienterat koncept och uppmanar till att integrera CSR i organisationens strategi. Det 

betonas även att CSR leder till en win-win situation för organisationen och dess intressenter 

(Maon et.al., 2009). 

Maon et.al. (2009) har introducerat en modell som organisationer kan använda som ram för 

att utforma och implementera CSR. Modellen är utformad med nio steg som beskriver hur en 

organisation ska arbeta för att kunna implementera CSR på ett hållbart sätt. Det som 

kännetecknar modellen är att det krävs att organisationer skapar en medvetenhet genom 
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kontinuerlig kommunikation för att kunna arbeta optimalt med CSR och erhålla fördelar. 

Modellen ska ses som en ram för arbetet med CSR, eftersom inget företag är exakt likt ett 

annat måste CSR arbetet utformas efter den unika organisationens förutsättningar. En primär 

del i modellen är det sista steget, då det steget är avgörande för om CSR strategin ska kunna 

hållas levande i en organisation (Maon et.al., 2009). 

 

Steg 1: Raising CSR awareness inside the organization 

 

Steg 2: Assessing corporate purpose in its societal 

context 

- Uncovering corporate norms and values 

- Identifying key stakeholders and critical 

stakeholders’ issues 

 

Steg 3: Establishing a vision and a working definition 

for CSR 

 

Steg 4: Assessing current CSR status 

- Auditing current CSR practices 

- Benchmarking competitors’ practices and 

CSR norms and standards 

 

Steg 5: Developing a CSR-integrated strategic plan 

 

Steg 6: Implementing the CSR-integrated strategic plan 

 

Steg 7: Communication about CSR commitments and 

performance 

 

Steg 8: Evaluating CSR-integrated strategies and 

communication 

 

Steg 9: Institutionalizing CSR 

 
 

Fig. 5 Utformning och implementering av CSR 

3.6.3 Kontentan av modellerna 

Modellerna beskriver två sätt för hur organisationer bör arbeta med CSR respektive 

ansvarstagande för att generera i konkurrensfördelar. Modellerna beskriver vilka delar som är 

viktiga att arbeta med och hur organisationerna kan arbeta med delarna. Det finns inget som 

är rätt eller fel i sättet att arbeta utan det handlar om att hitta det unika för varje organisation. 

Dessa modeller visar att det väsentliga för att bygga en ansvarstagande organisation är att 

hitta ett sätt att arbeta för att kunna skapa värde tillsammans med sina intressenter. Det kan 

göras genom att mäta det som är väsentligt, få medarbetare medvetna samt att bygga upp 

värderingar eller en företagskultur som gör att strategin kan leda till målen. Alla medarbetare 
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ska veta hur de ska agera och varför det ska agera på ett speciellt sätt genom att verksamheten 

involverar och på så sätt engagerar medarbetarna. Företagsledningen ska ständigt 

kommunicera värderingar så att medarbetares agerande påverkas av organisationens 

värderingar. Värderingar ska sitta i ryggraden.  
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4 EMPIRI 

I det kommande kapitlet presenteras det empiriska datamaterial som ligger till grund för 

studien. Det empiriska datamaterialet sammanställts utifrån samma struktur som 

referensramens uppbyggnad med begreppen, kommunikation, prestationsmätning och 

förtroende.  

4.1 Presentation av respondenter 
Nedan presenteras respondenterna som intervjuats för att kunna beskriva hur monteringen på 

Scania samt vård och omsorgsenheten på Uppvidinge kommun organiserar sin 

verksamhetsstyrning.  

Thomas Florby är personalchef för produktionsenheten MC och informationschef för hela 

Scania, Oskarshamn. Florby ansvarar för HR-frågor, från rekrytering, rehab, 

personalutveckling, förhandling, arbetsrätt till disciplinfrågor.  

Johan Mörtberg är chef för SPS office som är Scanias produktionssystem. SPS office 

fungerar som en stödfunktion och ansvarar för de standarder och strukturer som finns inom 

Scania.  

Susanne Carlsson är avdelningschef på vård och omsorgsenheten inom Socialförvaltningen 

på Uppvidinge Kommun. Carlsson har ansvar för de verksamheter som bedrivs inom enheten 

vård och omsorg, det innefattar exempelvis personlig assistans.   

Anna Lindberg är områdeschef inom vård och omsorgsenheten för enheterna personlig 

assistans och daglig verksamhet.  Inom enheten personlig assistans har Lindberg ansvar för 

personal och brukare.  

4.2 Presentation av Scania och Uppvidinge Kommun 

Scania 

Scania är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. 

Organisationen bedriver verksamhet i ungefär 100 länder och har fler än 35 000 anställda. I 

Sverige finns Scanias huvudkontor, produktion samt försäljnings-och servicepunkter 

(scania.se). Scania i Oskarshamn tillverkar lastbilshytter vilket är kärnverksamheten. 

Organisationen är uppdelad i två produktionsenheter (PRU) vilket innebär två fabriker, den 

ena benämns MB och innefattar basprocessen med press, kaross och måleri. Den andra 

enheten benämns MC och innefattar montering (Florby). Varje PRU är enligt Florby 

uppbyggda på liknande sätt, nedan är en skiss över MC:  
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Fig. 6 Avbildning av produktionsenheten MC, Scania Oskarshamn 

Scanias vision är att vara världens bästa lastbilstillverkare och organisationen har som 

målsättning att producera 150 000 lastbilar år 2015. Målet bestämdes innan organisationen 

blev påverkade av lågkonjunkturen som uppstod i och med finanskrisen år 2008 (Florby). Det 

kan enligt Florby betyda att organisationen inte når målet år 2015 utan först något år efter. 

Grundstrategin som organisationen har för att uppnå sin vision och sitt mål är tre värderingar. 

De tre värderingarna som alla medarbetare ska känna till och arbeta efter är kunden först, 

respekt för individen och eliminering av slöseri (Florby). Enligt Mörtberg är vägen till målet 

att organisationen ska växa i sin egen kostym. Det betyder att Scania inte ska anställa fler 

personer, utan att verksamheten ska eliminera slöseri och bli effektivare i arbetssätten. 

Scanias målsättning är alltså att dubbla sin produktion med samma antal anställda, vilket är 

fullt möjligt men samtidigt tufft (Mörtberg). 

Uppvidinge Kommun 

Uppvidinge kommun bildades 1971 och är belägen på den skogrika, sydöstligaste utlöparen 

av Sydsvenska höglandet där de tre Smålandslänen möts. Antal invånare per den 31 december 

2010 var 9 341 stycken samt antal anställda inom kommunen var 829 stycken. Uppvidinge 

kommun har valt att dela upp organisationen i fyra förvaltningar med varsitt ansvarsområde; 

Kommunledningsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Miljö- och 

byggnadsförvaltningen samt Socialförvaltningen. Enheten personlig assistans ligger under 

Socialförvaltningen (uppvidinge.se). Socialförvaltningens ledningsorganisation i Uppvidinge 

Kommun är uppbyggt enligt följande:   
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Fig. 7 Avbildning av Socialförvaltningens ledningsorganisation, Uppvidinge kommun 

Uppvidinge kommun är en offentlig verksamhet vilket innebär att verksamheten är mer 

lagstyrd än en privat verksamhet. Vård och omsorgsenheten omfattas till stor del av Lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målsättningar inom enheten personlig 

assistans påverkas därför av lagstiftning. Samtidigt är det svårt att sätta upp övergripande mål 

för enheten eftersom verksamheten är helt individanpassad. En del av kärnverksamheten inom 

vård och omsorgsenheten är personlig assistans. Det finns tre kommunövergripande ledord 

som varje medarbetare ska känna till som den huvudsakliga grunden att följa. Ledorden är 

förtroende, samverkan och förnyelse (Carlsson).  

4.3 Organisationernas verksamhetsstyrning 
Nedan görs en återberättelse av organisationernas verksamhetsstyrning utifrån 

respondenternas berättelse. Återberättelsen är strukturerad efter samma struktur som 

referensramens uppbyggnad med begreppen, kommunikation, prestationsmätning och 

förtroende. 

4.3.1 Kommunikation 

Scania 

Enligt Florby är det oerhört viktigt att Scania kommunicerar sitt läge och Florby poängterar 

att det inte går att vara optimalt bra på att kommunicera utan att det alltid går att göra bättre. 

Scania har en toppstyrd kommunikation som innebär att ledningsgruppen kommunicerar 

information nedåt i organisationen. Den toppstyrda kommunikationen har sin utgångspunkt i 

att ledningsgruppen har ett möte varje måndag där övergripande- samt detaljfrågor diskuteras. 

Mötet genererar i ett informationsunderlag som sprids i organisationen genom chefer till 
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personal i alla led ner till produktionen. Tisdag morgon börjar cheferna sprida 

informationsunderlaget till personalen och onsdag eftermiddag har alla fått informationen. 

Scania har även ett informationsflöde som går uppåt i organisation. Det innebär att 

information går från produktionen som är längst ned i organisationen och uppåt. 

Medarbetarna som arbetar i produktionen är uppdelade i förbättringsgrupper, 

förbättringsgrupperna träffas varje morgon för att gå igenom gårdagens prestationer med hjälp 

av nyckeltal. Förbättringsgrupperna innebär att Scania kräver av sina medarbetare att de ska 

utveckla sin arbetsuppgift. Informationen från förbättringsgruppernas möte kommuniceras 

sedan till gruppsamordnaren som sedan för informationen uppåt i verksamheten. 

Informationen sprids uppåt i leden så att PRU cheferna har informationen och kan samla ihop 

sina närmaste medarbetare för ett informationsmöte klockan 08.50 varje morgon. Den dagliga 

informationsspridningen samt uppföljningen är verksamhetens dagliga styrning (Florby). 

Enligt Florby gör verksamhetens dagliga styrning att alla medarbetare blir involverade i 

organisationen genom kommunikation.   

Enligt Mörtberg måste det ske en bra kommunikation uppåt i organisationen om 

verksamheten ska kunna göra förbättringar och förändringar. Det är förbättringsgrupperna 

som utför det som verksamheten verkligen sysslar med samtidigt som det finns flest personer 

som arbetar med kärnverksamheten i förbättringsgrupperna. För att kunna skapa 

förutsättningar att bli effektivare måste de personer som vet hur det fungerar ha möjlighet att 

kunna uttrycka sina idéer. Handlar det om små enklare förändringar, kan förbättringsgruppen 

diskutera tillsammans och göra förändringar. Större förändringar måste kommuniceras uppåt i 

organisationen där PRU cheferna beslutar om utfallet av idén. Det innebär att det är viktigt att 

det finns en fungerande information uppåt i verksamheten (Mörtberg). Det är enligt Mörtberg 

viktigt att det finns fungerade informationsflöden åt båda hållen i verksamheten men det är 

informationen som går uppåt i organisationen som är viktigast.  

Scania har sedan ungefär ett år tillbaka ett nytt sätt att styra sin produktion som innebär att 

kommunikation med dels medarbetare, dels kunder har blivit ännu viktigare. Under 

lågkonjunkturen insåg Scania att deras orderstock inte hade något värde vilket fick till följd 

att de började styra sin verksamhet efter en leveransgaranti. Garantin innebär att inte låta 

kunder vänta på sina produkter utan att kunder ska få sina produkter efter avtalad tid (i Europa 

är tiden sju till åtta veckor). Har Scania avtalat med en kund om att leverera produkter efter 

sju veckor, ska kunden få sina produkter efter sju veckor och det ska kunden få även om det 

innebär för Scania att verksamheten behöver sätta in extra resurser. Garantitiden som Scania 

har infört innebär att produktionen är extremt kunderorderstyrd, produktionen i Scania kan ses 

som ett gummiband. När en order kommer in börjar Scania att producera vilket får till följd att 

verksamheten ibland har mycket att göra och vissa veckor mindre att göra. Grunden till att 

kunna styra efter garantiveckorna är kommunikation och förståelse. Scania har sedan 

finanskrisen år 2008 arbetat mycket med att skapa kunskap och förståelse hos medarbetarna 

om Scanias konkurrens runt om i världen (Florby). Florby menar att det är viktigt att få 

medarbetarna att förstå att det inte är självklart att Scania kommer att ha en topposition i 
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framtiden, utan att det är upp till alla medarbetarna att vara med och utveckla verksamheten 

för att Scania även i fortsättningen ska kunna ha en topposition i branschen.  

Uppvidinge kommun 

Kommunikationen inom enheten vård och omsorg består av regelbundna träffar. En gång 

varje månad träffas ledningsgruppen för hela enheten vård och omsorg. Avdelningschefen 

träffar områdescheferna och handläggaren ytterligare en gång i månaden. Var sjätte vecka har 

organisationen OF-träffar (omsorgen om funktionshindrade). På de träffarna deltar 

avdelningschef, områdeschef och biståndshandläggare inom omsorgen. Utöver de 

gemensamma träffarna har avdelningschefen enskilda samtal var sjätte till var åttonde vecka 

med alla tjänstemän inom vård och omsorgsenheten. De enskilda samtalen präglas av att 

avdelningschefen ger sina medarbetare konstruktiv feedback genom att diskutera 

verksamheten. Frågor som diskuteras under samtalen handlar i stor utsträckning om 

arbetsmiljö (Carlsson). Carlsson beskriver sin roll i styrningen som en funktion som ska 

påverka den brukaren och assistenterna genom områdeschefen som har den personliga 

kontakten. Carlssons roll som avdelningschef är därför att ge områdescheferna mandat att 

styra sin verksamhet på ett professionellt sätt. Avdelningschefen sätt att styra ska vara 

förberedande för områdescheferna när det gäller att implementera nya lagar, förordningar och 

föreskrifter ute i verksamheten (Carlsson). Det är enligt Carlsson viktigt att ledningen inom 

enheten samverkar för att skapa en struktur som beskriver hur arbete inom enheten ska gå till. 

Carlsson menar att ledningen inom enheten måste fungera för att verksamheten ska fungera. 

Därför måste det finnas en vilja att lösa problem för brukaren och skapa en bra verksamhet 

som genomsyrar hela organisationen (Carlsson). 

Kommunikation uppåt i organisationen från brukare sker till den närmaste chefen i 

verksamheten. Från kommunens sida är det önskvärt att brukaren och arbetsgruppen har ett 

gemensamt planerings- och uppföljningsmöte för att assistansen ska fungera på bästa möjliga 

sätt. Områdeschefen bör delta vid mötena och mötet ska innefatta att deltagarna tillsammans 

planerar det fortsatta arbetet (Socialnämndens inriktning). Lindbergs individuella målsättning 

är att besöka brukarna en gång varje kvartal. Enligt Lindberg är det en brukare som har 

önskemål om att ha planerings- och uppföljningsmöten tillsammans med Lindberg och 

assistenterna. Brukaren som önskar sådana möten har nyligen bytt assistansbolag till 

Uppvidinge kommun och därför har inget möte ännu ägt rum. Lindberg avser att kalla till den 

typen av möte så fort arbetsgruppen är stabil (Lindberg). Information från brukaren förs 

vidare upp i organisationen om områdescheferna känner ett behov att få stöd från 

avdelningschefen. Finns det ett behov, hos brukaren själv eller anhöriga till brukaren, att ta 

kontakt med avdelningschefen så välkomnas det av Carlsson. Det kan vara aktuellt om 

brukaren eller anhöriga har bekymmer men känner att det inte får hjälp av områdeschefen. 

Första steget att ta kontakt vid bekymmer eller problem är dock genom den närmaste chefen i 

verksamheten (Carlsson).   

Det är enligt Carlsson viktigt som organisation att visa en öppenhet att vilja öppna sin 

verksamhet externt. Det finns möjligheter att lämna in synpunkter och klagomål via 
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kommunens webbsida och genom särskilda dokument. Kommunen uppmanar brukare och 

anhöriga att lämna synpunkter om det finns något som de är missnöjda med (Carlsson).   

Enligt rapporten Socialnämndens inriktning har assistenterna rätt att träffas för att prata om 

exempelvis sin arbetssituation. Lindberg har personalmöten var tredje till var femte vecka 

eller vid behov. Vid personalmötena är inte brukaren närvarande. Lindberg anser att 

personalmötena är viktiga eftersom det är ett forum för personalen att diskutera sin 

arbetssituation. Hos många brukare arbetar assistenten ensam och oftast under en längre tid 

vilket gör att det kan vara svårt att hålla en professionell relation. Personalmötena blir som en 

form av coachning i assistenternas arbete. Finns det behov av mer än den befintliga 

coachningen finns möjlighet till handledning som består av processhandledning eller 

handledning runt funktionshindret (Lindberg). 

4.3.2 Prestationsmätning 

Scania 

Scania har många olika metoder och principer för mätning av prestationer och strävar efter att 

ha en metodstyrning och inte en resultatstyrning (Mörtberg). Enligt Mörtberg är resultat 

viktigt, dock är det inte siffran som är det viktiga utan varför resultatet ser ut som det gör. Det 

handlar om att se till metoderna som ligger till grund för resultatet. För att veta vilka metoder 

organisationen ska ändra för att förbättra sitt resultat måste mätning ske (Mörtberg). 

Varje lokal ledningsgrupp sätter enligt Mörtberg upp övergripande mål för organisationen på 

ett årligt strategiskt ledningsgruppsmöte. På mötet försöker ledningsgruppen planera hur det 

kommande året ska se ut och sätter efter det upp mål. Målen som ledningsgruppen sätter upp 

bryts sedan ned hela vägen till produktionschef, verkstadschef och produktionsledare. Sedan 

vill cheferna ha åsikter längst ned i organisationen om de uppsatta målen eftersom det är 

personerna längst ned som vet vad som sker och om målet är möjligt att uppnå. Längst ned 

förs en diskussion om målen och sedan sprids informationen uppåt i organisationen där den 

utvärderas (Mörtberg). Sedan är det enligt Mörtberg viktigt att organisationen sätter upp 

utmanande mål och inte enbart sätter upp mål som är självklara att nå. Målen utvärderas 

dagligen av ledningsgruppen på morgonmötet i samband med daglig styrning (Florby). 

På flera avdelningar inom Scania finns det stora whiteboards med gröna och röda siffror, där 

grönt visar att det går bra och rött visar att det finns förbättringspotential. I exempelvis 

monteringen har Scania kommit långt i sättet att mäta genom att mäta hur många fel varje 

person gör (Mörtberg). I grund och botten ses mätning på individnivå som något positivt 

eftersom en person som gör fel enligt Mörtberg vill veta vad som görs fel och hur förbättring 

kan ske. En person som gör fel utan att få feedback kommer enligt Mörtberg ständigt att göra 

fel utan att veta om det och ha möjlighet att förändra. Scania vill få personer som gör fel i sitt 

arbete medvetna om felen vilket har accepterats på ett bra sätt av den anledningen att det har 

skapats en kultur där mätning på individnivå uppskattas, vilket är ovanligt i Sverige. 

Monteringen är en av de bästa fabrikerna inom Scania vad det gäller standardiserade 

arbetssätt och effektivitet (Mörtberg). 
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I de övriga verkstäderna har Scania inte kommit lika långt men använder sig av en 

kompetensmatris, där organisationen kan se varje medarbetares kompetens per område eller 

position. Kompetensmatrisen är utformad efter bokstäverna: I L U O. Varje bokstav betecknar 

hur bra en person kan en viss position. Bokstaven I betecknar att en person är under 

upplärning, L betecknar att en person kan en position helt själv, U betecknar att en person har 

gått utbildningar och kan flera positioner och O betecknar att en person har rätt att träna andra 

personer samt att personen är gruppsamordnare. Syftet med kompetensmatrisen är att Scania 

hela tiden vill ha rätt kompetens på rätt plats. Kompetensmatrisen underlättar även för 

produktionsledarna då de har en lista med alla medarbetare och deras kompetenser så att 

produktionsledarna vid behov kan sätta in rätt kompetens. Det innebär att Scania resurssäkrar 

genom att veta exakt vilken kompetens som finns på plats, vilket även är ett sätt att mäta 

(Mörtberg).  

Enligt Mörtberg är det viktigt att mäta på rätt saker, det som kunden tycker är viktigt, det som 

är viktigt för personalen samt det som är viktigt för ägarna. Mörtberg menar att organisationer 

inte bör mäta bara för att det är möjligt att mäta och att det är bättre att ha få bra mått än 

många dåliga. Scania utformar sina mått efter ett antal prioriteringar som hela tiden utgår från 

säkerhet. När säkerheten kan garanteras är kvalitet den andra prioriteringen i valet av mått. 

Levererar Scania en dålig hytt kommer kunden välja en annan leverantör av lastbilar vid nästa 

köp. Den tredje prioriteringen är leverans och innebär att Scania ska leverera rätt mängd vid 

rätt tid. Den sista prioriteringen är ekonomi där mätningen inte sker i det dagliga arbetet utan 

månadsvis och kvartalsvis. Scania anser att den är minst viktigt på kort sikt men på lång sikt 

är den viktig eftersom det är avgörande att organisationen har pengar (Mörtberg). 

Uppvidinge kommun 

Inom organisationen vård och omsorg är fokus den enskildes behov (Carlsson). Enligt 

Lindberg finns det en budget att följa men det primära är den enskildes behov. Carlsson 

menar att det handlar om att inom organisationen bestämma sig för vad kvalitet är. Det 

viktigaste är den enskildes åsikter, att den enskilde får ett bra bemötande och har möjlighet att 

påverka. Det handlar om att skapa en trygghet hos brukaren och skapa ett förtroende för 

personalen. Därför görs mätningar på hur brukare och anhöriga uppfattar organisationen och 

hur väl de lyckas uppfylla brukarens behov av assistans. Mätningar görs vartannat år 

samtidigt som även Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån gör mätningar.  

De mätbara målen inom enheten vård och omsorg är följande: 

- Jag får ett bra bemötande av personalen. 

o Målet är att nå 100 procent ja, helt eller till stor del. 

- Det är oftast samma personal som hjälper mig. 

o Målet är att nå 85 procent, ja, helt eller till stor del. 

- Jag har möjlighet att utöva mina intressen. 

o Målet är att nå 90 procent, ja, helt eller till stor del. 

- Jag vet hur jag kan få klagomål framförda. 

o Målet är att nå 80 procent ja, helt eller till stor del. 
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Verksamheter som bedrivs inom en kommun är mer lagstyrd än andra verksamheter då det är 

en offentligt finansierad verksamhet vilket får till följd att verksamhetens mål utgörs till stor 

del av lagstiftning. Mål inom socialförvaltningen omfattas även av, förvaltningens budget 

samt de rutiner och arbetsdirektiv som finns inom förvaltningen och i kommunen i övrigt. 

(Socialnämndens ledningssystem). LSS lagstiftningen är enligt Carlsson väldigt gynnande för 

brukaren då den slår fast att brukaren ska ha goda levnadsvillkor. Carlsson beskriver lagen 

som väldigt kraftfull i beskrivningen av brukarens levnadsstandard. Den handlar inte om att 

individer har rätt till specifika saker utan att individen har rätt att planera sin dag. 

Assistenterna ska fungera som brukarens förlängda arm och i vissa fall även som ett 

hjälpmedel för att kunna kommunicera (Carlsson). 

För vård och omsorgsenheten finns det politiskt uppsatta mål, vilka är: 

- Den enskilde ska få erbjudande om att individuella planer enligt LSS upprättas. 

- Den enskilde och deras anhöriga ska uppleva att verksamheten är av god kvalitet. 

- Enheten ska utveckla stödet till anhöriga för att kunna ge stimulans och avlastning. 

- Enheten ska utveckla arbetssätt för att stärka det sociala innehållet.    

Omsorgscheferna har våren 2011 tillsammans med handläggaren inom enheten satt upp 

kvalitetsmål för sina verksamheter som löper på ett år. Målen följs upp gemensamt med 

avdelningschefen efter sex månader. De nuvarande målen omfattar inte personlig assistans. 

Carlsson menar att lagstiftningen kring personlig assistans är så kraftfull så att målen inom 

verksamheten personlig assistans kommer automatiskt (Carlsson). Enligt Lindberg är det svårt 

att sätta upp mål för enheten personlig assistans av den anledningen att det handlar mycket om 

individens behov och relationen mellan brukare och assistent. Eftersom personlig assistans 

handlar mycket om den enskilde och relationer med assistenter är det svårt att se enheten som 

en grupp (Lindberg). Lindbergs arbete blir därför att arbeta med regelbundna träffar med 

personalen och coacha medarbetarna i rätt riktning.  Hos varje brukare ska det finnas en 

assistentpärm som ska innehålla en arbetsbeskrivning, ett schema, anteckningar från 

personalmöten samt annan information som är viktigt för att assistansen ska fungera 

(Handikappomsorgens samlade dokument).    

Socialförvaltningens strategi bygger på ett ledningssystem som innefattar tre 

kommunövergripande ledord och ett system för kvalitetsarbete. Systemet för kvalitetsarbete 

innefattar processen planera, genomföra, utvärdera och förbättra. Målsättningen är att allt 

arbete i verksamheten ska gå till på det sättet samt följa processen (Carlsson). Enligt Carlsson 

är det viktigt att hela tiden lyfta upp frågor som; hur gick det, vad var det som var bra 

respektive dåligt och hur kan vi förbättra. Ledningssystemets tre ledord är förtroende, 

samverkan och förnyelse. Varje medarbetare ska känna till ledorden som den huvudsakliga 

grunden att följa utöver de politiska målen. Förtroende belyser att arbetet inom organisationen 

ska ske på ett sätt som skapar förtroende för verksamheten. Det ska ske genom att ha god 

kompetens och engagemang för brukaren och de insatser som sker. Samverkan betyder att alla 

inom organisationen ska vara positiva till att dela med sig av kunskap samt att ta del av andras 

kunskap och samtidigt medverka till samverkan internt och externt. Det sista ledordet 
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förnyelse ska uppmana till kontinuerlig förändring och utveckling i arbetet med att förbättra 

verksamheten och nytänkande (Socialnämndens ledningssystem).  

4.3.3 Förtroende 

Scania 

Scanias filosofi ligger i ett hus av byggklossar som kallas för Scaniahuset där grunden är tre 

värderingsfrågor. Värderingsfrågorna som går in i varandra är kunden först, respekt för 

individen och eliminering av slöseri. Respekt för individen är den svåraste värderingsfrågan 

eftersom det är individuellt vad respekt är. Inom Scania förs mycket diskussioner om den 

värderingsfrågan samtidigt som den är väl grundad i hela organisationen i alla sammanhang. I 

värderingsfrågan kunden först handlar det om att kunden ska få sin lastbil efter garantiveckor 

även om det innebär övertidsarbete. Eliminering av slöseri är en kvalitetsfråga och innebär att 

medarbetare alltid ska vara affärsmässiga och ekonomiska (Florby). Mörtberg definierar 

intressenter utifrån Scanias värderingsfrågor. Kunden först innebär att Scania ska överträffa 

kundens förväntan varje gång och att en nöjd kund ska genera i nya kunder. Synsättet att 

överträffa förväntan gäller även för interna kunder men med slutkunden i fokus. Respekt för 

individen innebär att medarbetare får kontinuerlig utveckling, trivs på jobbet och att de 

levererar förväntad prestation. Eliminering av slöseri härleds till Scanias ägare som innebär att 

det är viktigt att gå med vinst. Ägarna vill inte att medarbetarna ska syssla med slöseri, ägarna 

vill inte betala för medarbetare som inte skapar värde (Mörtberg). Scania har enligt Mörtberg 

ett stort samhällsansvar och det är uttalat i affärsidén. Scania ska vara en stor samhällsnytta 

och det kan ske genom att exempelvis sponsra ett lokalt hockeylag eller att ha en öppen dag 

för skolungdomar/anställda (Mörtberg). Enligt Florby är Scania en viktig del av hur attraktivt 

Oskarshamn är och hur miljön ser ut i staden eftersom Scania måste få personer att vilja 

bosätta sig i staden för att kunna fortsätta att bedriva verksamhet.  

Enligt Florby har Scania värderingsfrågorna som grundstrategi för att uppnå sin vision samt 

mål. För att få medarbetare att tro på visionen och mål är det viktigt att cheferna tror på det 

enligt Mörtberg. Mörtberg menar att om inte chefer tror att det är möjligt finns det ingen 

möjlighet att få medarbetarna att tro på det.   

Under finanskrisen år 2008 valde Scania att behålla sin personal. Scania i Oskarshamn var 

ungefär 700 personer för många under lågkonjunkturen och istället för att varsla satsade 

organisationen på en enorm utbildningsinsats. Scania startade gymnasium för de anställda, där 

500 – 600 personer läste svenska, matematik, engelska, teknik samt en del 

högskoleutbildningar. Det som organisationen under lågkonjunkturen satsade mest pengar på 

var att utbilda personalen i Scanias värderingar, synsätt, möjligheter och hotbilder (Florby). 

Scania hade sparat mycket pengar vid ett varsel jämfört med utbildningsinsatsen som 

organisationen gjorde, dock bara tillfälligt. Hade verksamheten varslat och sen behövt 

medarbetarna vid en uppgång i ekonomin så kanske varslade medarbetarna skulle ha hittat 

andra arbetsgivare och då hade det kostat Scania mer pengar att anställa nya och börja om 

från början. Inte för att nya medarbetare skulle jobba långsammare utan främst för att nya 

medarbetare inte har organisationens tänk vilket är ett koncept som skulle kunna ta många år 
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att återställa. Målet om 150 000 lastbilar år 2015 hade inte kunnat nås, medarbetarna är 

enormt viktiga för Scania (Florby). 

Scania har en väldigt påkostad företagshälsovård som innebär att medarbetare kan få hjälp 

och stöd med det mesta, det finns läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och hälsopedagoger. 

Organisationen har även ett gym som kallas Scaniagården som kan nyttjas gratis av alla 

medarbetare. På helgerna ordnas fritidsaktiviteter för medarbetarna som de kan ta del av 

tillsammans med sina familjemedlemmar (Florby). Enligt Florby är det viktigt att alla 

medarbetare på Scania ska känna sig viktiga. Florby menar att allt runt omkring ska skapa ett 

värde för den anställde och göra så att medarbetaren trivs.  

Grundtanken med den ovan nämnda kompetensmatrisen (ILUO) är inte att motivera anställda 

att vilja bli bättre men det är en sidoeffekt. Scanias vision att tillverka världens bästa lastbilar 

blir enklare att uppnå om organisationen resurssäkrar genom att hela tiden ha rätt person på 

rätt plats (Mörtberg). Scania arbetar bland annat med att ständigt försöka förbättra och 

Mörtberg förutsätter att varje person gör sitt bästa och vill prestera på arbetsplatsen. Enligt 

Mörtberg är det upp till organisationen att få medarbetarna att prestera genom att tilldela rätt 

arbetsuppgifter, se till så att personer hamnar inom rätt kompetensområde, engagera 

medarbetarna samt ge rätt stöd. Vägen till att få en enskild medarbetare att prestera kan dock 

vara väldigt krokig och organisationen kan behöva flytta en person från en avdelning till en 

annan, innan personen passar för just sin arbetsuppgift (Mörtberg). Mörtberg menar att inom 

Scania kan personer förflyttas och ändra sina arbetsuppgifter eftersom det är ett stort bolag. 

Organisationens storlek ger även utrymme för personer som visar framfötterna att klättra 

uppåt i organisationen och verksamheten försöker alltid att ta tillvara på personer som visar 

engagemang och ambitioner (Mörtberg). Motivation är enligt Mörtberg viktigt och Scania 

försöker alltid se till så att varje person kan uttrycka sina åsikter och idéer välkomnas. Att en 

person känner sig sedd och får göra sig hörd på arbetsplatsen är grunden för att kunna bli 

motiverad. En person som exempelvis inte känner att chefen lyssnar blir inte motiverad att 

komma med nya idéer och förslag till förbättringar. Vägen till motiverade medarbetare är ett 

bra ledarskap i organisationen och att medarbetare har en tillit till varandra. Det handlar om 

att bygga starka relationer som baseras på förtroende. En organisation som har motiverade 

medarbetare skapar förutsättningar för att bygga förtroendefulla relationer med sina kunder 

(Mörtberg). 

Uppvidinge kommun 

Under år 2010 genomfördes en omorganisering som innebar att enheten personlig assistans 

förflyttades från äldreomsorgen på varje ort i kommunen till omsorgen för funktionshindrade i 

Lenhovda. Anledningen till omorganiseringen var för att omsorgen för funktionshindrade har 

bredare kunskap inom området personlig assistans än vad som finns inom äldreomsorgen 

samt för att samla personlig assistans under två chefer som arbetar nära varandra. 

Omorganiseringen har medfört att kontakten mellan chef och anställd sker mer över telefon än 

genom personlig kontakt (Lindberg). Förhållandet att kontakten till stor del sker över telefon 

gör att Lindberg anser att det är svårt att vara en närvarande chef. Lindberg förstår vikten av 

att vara en närvarande chef och försöker därför alltid att finnas till stöd för sina anställda. 
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Kontakten med assistenterna sker på personalmöten och hör Lindberg inget mellan mötena 

görs antagandet att arbetet fungerar bra (Lindberg).   

Avdelningschefens arbete går ut på att skapa förutsättningar för områdescheferna som har den 

närmaste kontakten med brukare och assistenter att driva sina verksamheter på ett 

professionellt sätt. Det är viktigt att ledningen inom hela enheten samverkar för att skapa ett 

förtroende hos personalen/assistenterna. Arbetet i ledningen måste fungera för att arbetet ute i 

verksamheterna ska fungera på ett bra sätt (Carlsson). Enligt Carlsson måste det finnas en 

diskussion om kommunens ledord. Det handlar om att föra en diskussion om hur 

organisationen ska agera för att skapa förtroende, hur arbetet inom organisationen ska se ut 

för att skapa en samverkan med den enskilde i fokus (Carlsson). Arbetet med den enskilde i 

fokus är ett fokus som aldrig kan försvinna enligt Carlsson eftersom alla medarbetare är här 

för att underlätta för den enskilde. Varje medarbetare måste veta varför de är på arbetet. Inom 

personlig assistans har brukaren en stor möjlighet att påverka vem som är assistent. I 

verksamheten personlig assistans är därför relationer och personkemi avgörande eftersom 

brukaren och assistenten kommer varandra väldigt nära (Carlsson).  

Grunden i personlig assistans är den omfattande lagstiftningen som föreskriver att brukaren 

ska ha goda levnadsvillkor. Utöver det arbetar personalen ständigt med kvalitetsfrågor kring 

den enskilde, i det dagliga arbetet. Det sker genom en löpande förhandling mellan brukare och 

assistent utan att några rutiner skapas. Det förs diskussioner om vad som är bra och 

underlättar för brukaren. Det är ett svårt ämne och det är viktigt att ständigt ha fokus på den 

enskilde, ibland krockar de med arbetsmiljön för assistenterna (Carlsson). Då handlar det 

enligt Carlsson om att förhandla och hitta en så bra lösning som möjligt.  

Carlssons vision är att alla inom vård och omsorg ska ha bra arbetsmiljö och att få bra resultat 

på mätningar utifrån målen. Det ska leda genom hela organisationen, från politiken ut i 

verksamheten, så att det finns en koppling med en röd tråd. Ledorden: förtroende, samverkan 

och förnyelse ska vara väl kända och medarbetare ska stå för de politiska beslut som tas för 

verksamheten.   

4.4 Intressenters upplevelser 
Nedan presenteras intressenters upplevelser av respektive organisations verksamhetsstyrning. 

Resultatet av intressenters upplevelser presenteras organisationsvis för att tydliggöra resultatet 

för läsaren. 

4.4.1 Scania 

Medarbetarna på Scania som studiens urval baseras på anser att det finns ett fungerande 

informationsflöde genom att det finns en väl strukturerad mötesordning. En medarbetare som 

känner sig nöjd med den strukturerade mötesordningen känner att Scania välkomnar åsikter 

men att det finns för få ”spontana” tillfällen att kommunicera, eftersom det oftast finns en 

agenda att följa. Samma medarbetare känner att nödvändig information sprids men att det 

ibland är för lite bakgrundsinformation. De övriga två medarbetarna är nöjda med 

kommunikationen som finns mellan chef och medarbetare.  
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Alla tre medarbetare anser att mätningar påverkar deras sätt att arbeta. En medarbetare anser 

att det skapar ett fokus och hjälper medarbetarna att prioritera samt att det är ett stöd för att 

arbeta med rätt saker. En annan medarbetare beskriver mätningarna som kärnan i det Scania 

gör samt att det belyser det som inte fungerar bra och måste förbättras på ett tydligt sätt. Den 

tredje medarbetaren ser mätningarna som ett sätt att vara uppdaterad på verksamheten. På 

frågan om medarbetarna får konstruktiv feedback i sitt dagliga arbete skiljer sig 

medarbetarnas åsikter åt. En medarbetare känner sig nöjd, en medarbetare känner att feedback 

ges i form av mätningar men att det konstruktiva får medarbetarna oftast själva komma fram 

till. Den tredje medarbetaren är nöjd med den konstruktiva feedback som ges och poängterar 

att feedback inte alltid kan ges konstruktivt på grund av hög arbetsbelastning.  

De tre medarbetarna kan Scanias vision och målsättning samt att grundstrategin i 

organisationen är tre värderingar. En medarbetare beskriver värderingarna som något som 

hela tiden finns med i det dagliga arbetet men att det är svårt att beskriva på vilket sätt 

eftersom värderingarna sitter så djupt rotat i ryggraden.  

Medarbetarna är nöjda med hur Scania värnar om sina medarbetares välmående, alla anser att 

det är bra att det finns en företagshälsovård som värnar om den fysiska och psykiska hälsan. 

En medarbetare känner dock att Scanias sätt att värna om medarbetares välmående sker på ett 

lite förlegat sätt genom att medarbetarna exempelvis inte har några valmöjligheter när det 

gäller träning, då det är utbudet på Scania som gäller. Medarbetarna ser Scanias agerande 

under finanskrisen år 2008 som helt suveränt och har en gemensam uppfattning om att Scania 

tog vara på tiden under krisen och att det nu syns på medvetenheten och kunskapsnivån i 

företaget.  

På frågan om det finns något som Scania kan förbättra svarade medarbetarna olika. En 

medarbetare berättar att arbetet i produktionen läggs upp efter mottot montören i centrum. 

Vidare berättar medarbetaren att det är produktionsledarens ansvar att sätta montören i 

centrum men att företagsledningen behöver fundera på nästa steg vilket är att ge 

produktionsledaren verktyg eller resurser för att kunna leva upp till mottot. En annan 

medarbetare anser att en del chefer kan bli bättre på att gå ut till produktionen och prata med 

sina medarbetare. Den tredje medarbetaren anser att det alltid går att förbättra saker men har 

inget konkret alternativ. 
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Fig. 8 Intervjusammanställning medarbetare, Scania 

Scanias kunder som studiens urval baseras på är återförsäljare till Scania sedan många år 

tillbaka. Kunderna anser att relationerna överlag är bra, och att Scania är en underbar 

leverantör som har en bra produkt och affär. När det handlar om att fokusera på det som är 

väsentligt i en relation anser alla kunder att Scania lyckas med det, två kunder anser att Scania 

lyckas med det fullt ut och den tredje känner att de gör det i grunden. Kunderna anser att 

Scania är bra på att leverera produkter vid avtalad tid, en av de tre kunderna får alltid sina 

leveranser i tid, de övriga två kunderna får de flesta leveranser i tid. Informationsflödet mellan 

Scania och kund är alla kunder nöjda med, de får den information de anser sig ha behov av. 

En kund anser att Scania lyssnar och tar hänsyn till synpunkter samt ger bra service.  

På frågan om kunderna känner sig viktiga för Scania genom att Scania ser till deras behov 

svarar två kunder att de känner sig bortglömda. De två kunderna anser att Scania fokuserar 

mycket på slutkunden (personen som kör lastbilen) och glömmer att fokusera på 

återförsäljarnas behov. Den tredje kunden känner att Scania strävar efter att fokusera på sina 

kunder och anser att Scania hjälper till och ger den service som det finns behov av. Alla tre 

kunderna uppger att de kontinuerligt tar del av kundundersökningar som Scania genomför.  

Kundernas gemensamma uppfattning är att Scania uppnår deras förväntningar samtidigt som 

en av kunderna anser att Scania överträffar förväntningarna varje gång. Återförsäljaren som 

anser att Scania överträffar förväntningarna varje gång berättar även att återförsäljarens 
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kunder ofta ger Scania bra kritik. En av återförsäljarna som anser att Scania inte överträffar 

förväntningarna varje gång uppfattar att ambitionen finns men anser att Scania glömmer bort 

återförsäljarledet. Kunden anser att det inte går att överträffa slutkundens förväntningar om 

inte återförsäljaren förmedlar den känslan till slutkunden.  

 

Fig. 9 Intervjusammanställning kunder, Scania 

4.4.2 Uppvidinge kommun 

Medarbetarna i enheten personlig assistans anser att kommunikationen inom verksamheten 

fungerar bra. Medarbetarna beskriver kommunikationen som väl fungerande och att det är lätt 

att nå chefen som ger snabb respons. En medarbetare anser att chefen är bra på att lyssna och 

om det uppstår problem försöker chefen lösa det på bästa möjliga sätt för alla parter.  

Samtliga medarbetare har någon form av arbetsbeskrivning på sin arbetsplats. En medarbetare 

har tillsammans med sina kollegor utarbetat arbetsbeskrivningen för att kunna arbeta på bästa 

sätt. Chefen följer upp alla medarbetares sätt att arbeta genom medarbetarsamtal och 

personalmöten. En medarbetare beskriver att allt som är aktuellt diskuteras på personalmötena 

och att det skapar en trygghet och en positiv känsla i arbetsgruppen. En annan medarbetare 

berättar att personalmötena består av information från arbetsledningen, händelser kring 

brukaren samt andra omständigheter som rör arbetet. Den tredje medarbetaren beskriver att 

ämnen som diskuteras på ett personalmöte är allt som rör brukaren, assistenternas 

arbetsuppgifter samt att assistenterna och chefen ventilerar frågor. Ingen av medarbetarna 

känner ett behov av fler möten.  

Alla medarbetarna är nöjda med sin relation till sin chef och till sina arbetskollegor. 

Relationen mellan medarbetare och chef beskrivs som öppen och prestigelös. En medarbetare 

beskriver relationen som att det finns en tillit till chefen genom att chefen vet att medarbetarna 
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gör sitt jobb och att det alltid går att få kontakt med chefen. En annan medarbetare anser att 

chefen är lyhörd och att chefen alltid försöker hitta bra lösningar vid olika frågeställningar.  

En medarbetare beskrev relationen till sina kollegor som en familj med irritationsmoment och 

glädjeämnen. De andra två medarbetarna beskriver sina relationer till sina kollegor som 

mycket bra och att gruppen jobbar ihop och strävar åt samma håll på ett sätt som gynnar 

brukaren. Alla medarbetare känner att de får stöd och hjälp i sitt arbete vid behov genom att 

chefen alltid finns som stöd. Finns behov av extra handledning ser chefen till att resurser sätts 

in. En medarbetare beskriver att en personlig assistent måste få ta ansvar och bli bemött med 

respekt för att trivas då assistentyrket kan vara ensamt och svårt.  

 

Fig. 10 Intervjusammanställning medarbetare, Uppvidinge kommun 

Brukaren som vi har varit i kontakt med anser att Uppvidinge kommun inte uppfyller kundens 

behov. Brukaren anser att kommunen inte uppfyllt kravet: att kunna leva som alla andra, som 

det står i lagen LLS att en person med funktionshinder ska kunna göra. På ett år berättar 

brukaren att det inte har funnits ordinarie personliga assistenter men att det i dagsläget ”bara” 

saknas en 50 procentstjänst. Brukaren har mycket kontakt med sin assistanssamordnare 

genom e-mail och telefon och är införstådd med att assistanssamordnaren försöker skaffa 

assistenter. Problemet är att brukaren anser att personlig assistans är ett yrke där få har 

utbildning eller att assistenterna inte får nödvändig utbildning av kommunen. Brukaren har 

haft assistenter hos sig som inte vet vad en lime, palsternacka, stekpanna, gryta eller 

tvättmaskin är. Eftersom det inte finns någon stabil grupp av assistenter hos brukaren har 

ingen utvärdering kunnat genomföras och ingen arbetsbeskrivning har kunnat utarbetas. På 

frågan hur brukaren skulle beskriva Uppvidinge kommun som assistanssamordnare för en god 

vän som är i behov av personlig assistans, svarar brukaren ”sök något annat bolag”. 



   

44 

 

 

Fig. 11 Intervjusammanställning kunder, Uppvidinge kommun 

4.5 Sammanfattning av empirin 
För att utvidga och fördjupa förståelsen av ansvarstagande har vi i två olika organisationer 

undersökt hur ansvarstagande speglas i verksamhetsstyrningen samt intressenters upplevelser 

av ansvarstagandet. Den empiriska studien visar att ansvarstagande i verksamhetsstyrning inte 

är beroende av huruvida en organisation har vinstsyfte eller inte. Begreppen kommunikation, 

prestationsmätning och förtroende har stor betydelse i båda organisationernas 

verksamhetsstyrning samt för intressenters tillfredställelse.  

Organisationernas verksamhetsstyrning skiljer sig åt men begreppen kommunikation, 

prestationsmätning och förtroende är gemensamma. Organisationerna kommunicerar och 

mäter olika men båda organisationerna kommunicerar och mäter på ett tillfredställande sätt 

som passar den unika organisationen. Grunden i verksamhetsstyrningen i de båda 

organisationerna är förtroende, dels att organisationen har förtroende för intressenterna, dels 

att intressenterna ska ha förtroende för organisationen.  
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5 ANALYS  

I analyskapitlet analyseras och jämförs det empiriska datamaterialet samt den teoretiska 

referensramen för att finna det unika i studien. Kapitlet fortsätter att följa strukturen med 

begreppen; kommunikation, prestationsmätning och förtroende.  

5.1 Kommunikation 
Grunden för alla organisationer är enligt Löhman och Steinholtz (2004) relationer mellan 

individer. Enligt Bakka et.al. (2006) är kommunikation en förutsättning för att kunna skapa en 

relation. Det går tydligt att se att både Scania och vård och omsorgsenheten satsar på att ha en 

kontinuerlig intern kommunikation som alla medarbetare är delaktiga i. Medarbetarna inom 

båda organisationerna upplever respektive organisations kommunikation som fungerande och 

känner sig delaktiga. Medarbetarna uppger att de får tillfällen att komma till tals och framföra 

sina åsikter.  

Ledaren har ansvaret för kommunikation och information oavsett nivå i företaget. Det är 

ledarens uppgift att samla in, bearbeta och kommunicera information för att kunna nå uppsatta 

mål (Sjöquist et.al., 1990). I en kommunikation är det viktigt att formulera ett tydligt 

budskap/meddelande som mottagaren kan förstå och att det finns en möjlighet för mottagaren 

att ge feedback (Bakka et.al., 2006). Kommunikationen inom både Scania och vård och 

omsorgsenheten drivs av ledare på ett sätt som involverar medarbetarna. Scanias sätt att samla 

in information är genom ”daglig styrning” där alla medarbetare blir involverade i 

organisationen genom kommunikation. Scania stimulerar informationsflödet uppåt i 

verksamheten genom att ha en kultur som skapar förutsättningar för medarbetare på alla 

nivåer att framföra sina åsikter samt att vilja framföra sina åsikter. Företagsledningen 

bearbetar informationen på ett möte en gång i veckan och tar fram ett informationsunderlag 

som sedan sprids i hela organisationen. I Scanias välstrukturerade kommunikationskedja 

uppmuntras feedback. Mörtberg beskrev att när information sprids uppifrån och ner i 

organisationen genererar det ofta i en respons nerifrån, så att det uppstår en 

kommunikationscirkel. Vård och omsorgsenheten i Uppvidinge kommun har inte en lika 

strukturerad kommunikation. Kommunikationen sker via möten, telefon och e-mail vilket 

medför att mottagaren alltid kan komma med feedback. Enheten har kontinuerliga möten på 

alla nivåer, mellan mötena är det upp till medarbetare att kontakta sin chef vid behov. 

Mötesfrekvens varierar beroende på nivå inom organisationen samt gruppens behov av möten. 

Organisationernas sätt att kommunicera är alla medarbetare nöjda med i respektive 

organisation.  

Det är organisationens ansvar att kommunikationen mellan företaget och intressent fungerar. 

Att kommunikationen mellan organisationer och intressenter fungerar är en förutsättning för 

att kunna skapa ett förtroendefullt ansvarstagande. Organisationers överlevnad styrs av 

intressenter vilket gör intressentrelationer primära (Löhman och Steinholtz, 2004). Enligt 

Norén et.al. (2006) måste organisationer bemöta olika intressenter på olika sätt eftersom de 

har olika behov. En förutsättning för att kunna bygga relationer är enligt Löhman och 
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Steinholtz (2004) att organisationer lämnar information till sina intressenter på ett öppet och 

ärligt sätt. Resonemanget att kommunicera öppet finns inom enheten vård och omsorg där det 

är viktigt att visa en öppenhet samt en vilja att öppna sin verksamhet externt. Öppenheten ska 

stimulera kunder att lämna synpunkter. Scanias sätt att styra sin verksamhet efter en 

leveransgaranti kräver att organisationen levererar produkter vid avtalad tid. Scanias kunder 

upplever att den externa kommunikationen är bra, de får den information som de finns behov 

av. En av Scanias kunder anser att organisationen tar hänsyn till synpunkter vilket kan liknas 

vid begreppet feedback som Bakka et.al. (2006) beskriver som en viktig del i kommunikation. 

Enligt Löhman och Steinholtz (2004) är en bra kommunikation med intressenter en 

förutsättning för att bygga relationer.  

Inom vård och omsorgsenheten finns tydliga värderingar vars syfte är att styra medarbetarnas 

sätt att arbeta. Avdelningschefen pratade i termer av värderingar medan omsorgschefen aldrig 

uttryckte värderingarna bokstavligen utan pratade omedvetet om dem. Medarbetare inom vård 

och omsorgsenheten uttryckte heller aldrig värderingarna utan beskrev hur de arbetar utan att 

nämna dem. Florby och Mörtberg pratade konstant i termer av värderingar och prioriteringar. 

Medarbetarna på Scania var medvetna om värderingarna och prioriteringarna samt deras 

innebörd. Inom båda organisationerna finns det alltså grundade värderingar som påverkar 

medarbetarnas sätt att utföra sina dagliga arbetsuppgifter. Syftet med att kommunicera 

värderingar är enligt Sjöquist et.al. (1990) att direkt eller indirekt påverka beteenden och 

uppfattningar som kommande handlingar grundar sig på. 

Det är enligt Garvin (2008) viktigt att ledare inom organisationer agerar efter kommunicerade 

värderingar eftersom medarbetare tar efter beteenden. Båda organisationerna är medvetna om 

att det är viktig att alla inom organisationen agerar efter värderingar. Enligt Mörtberg är det 

omöjligt att få medarbetare att tro på något som inte chefer tror på. Carlsson belyser samma 

sak genom att säga att arbetet i ledningen måste fungera för att arbetet ute i verksamheten ska 

fungera. Enligt Matzler och Renzel (2006) skapas tillit inom organisationer genom att bygga 

förtroendefulla relationer. Det kräver att det finns ett konsekvent beteende mellan ord och 

handling, en kontinuerlig och relevant kommunikation och att beslut är öppna och rättvisa. Ett 

internt förtroende påverkas av huruvida det finns en gemensam vision och ett gemensamt 

språk (Matzler och Renzel, 2006). Finns det förtroende och tillit inom organisationen kommer 

det enligt Galford och Drapeau (2003) att leda till att diskussioner stimuleras som i sin tur 

minskar osäkerheten i beslut. 

Vikten av att kommunicera värderingar beror enligt Sjöquist et.al. (1990) på att medarbetares 

uppgift är att agera i enlighet med organisationens mål och samtidigt anpassa sig efter kunden. 

Det har organisationerna beaktat genom att ha en överensstämmelse mellan mål och 

värderingar. Inom vård och omsorgsenheten genomsyrar fokus på brukarens behov alla 

värderingar och det ledningssystem som finns utarbetat. Scanias värderingar och prioriteringar 

mynnar ut i att skapa förutsättning för att kunna bygga världens bästa lastbil.  

Epstein och Birchards (2000) modell för ansvarstagande bygger på att organisationen ska 

stärka relationer till intressenter genom en bred extern spridning av information och en 
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omfattande intern rapportering. Den interna rapporteringen är omfattande både inom Scania 

och vård och omsorgsenheten. Däremot framkom inget om huruvida information sprids 

externt. Organisationerna framhöll mer att det krävs att satsa internt för att det ska fungera 

externt. Inom vård och omsorgsenheten är kunden väldigt nära knuten till kärnverksamheten 

vilket borde skapa förutsättningar för att hålla sin kund välinformerad. Den tillfrågade kunden 

anser sig inte erhålla den information som det finns behov av samtidigt uppger kunden att det 

finns en omfattande kontakt med assistanssamordnaren via telefon och e-mail. Scania lyckas 

enligt kunderna att förse de med den information som dem anser sig vara i behov av. Däremot 

lyckas Scania inte värna om sina kunder på ett sätt som gör att de känner sig viktiga för 

organisationen. Kunderna är nöjda med relationen, med den information de får och kunderna 

anser att leveranstiderna är bra, men det är något som fattas för att de ska känna sig speciella. 

5.2 Prestationsmätning 
Ytterligare ett sätt att påverka beteende hos medarbetare utöver att kommunicera värderingar 

är enligt Kaplan och Norton (1992) genom prestationsmätning. Mätningar har enligt Epstein 

och Birchard (2000) förmågan att dra till sig uppmärksamhet. Det skapar fokus inom 

organisationer och på så sätt formas prestationer och handlingar. För att mätningen ska vara 

relevant måste organisationer enligt Ittner och Larcker (2003) mäta handlingar och 

prestationer som är av väsentlig betydelse för den specifika organisationens framgång. 

Mätning inom de båda organisationerna sker på helt skilda sätt. Scania genomför mätningar 

varje dag som även följs upp dagligen. Inom vård och omsorgsenheten genomförs mätning 

vartannat år. Däremellan genomförs en uppföljning och utvärdering av hur arbetet fortskrider 

vid varje personalmöte och medarbetarsamtal. Mätningar inom enheten vård och omsorg sker 

därför till största delen genom kontinuerlig kontakt mellan chef och medarbetare samt chef 

och kund.  

Hälften av de tillfrågade kunderna i studien upplever att organisationerna fokuserar på sådant 

som är väsentligt för kunderna. Medarbetarna inom båda organisationerna uppger att 

mätningarna eller sättet att följa upp arbetet skapar ett fokus, gör att de känner sig delaktiga 

samt känner ett stöd av verksamheten. Medarbetarna anser att mätningarna och uppföljningen 

hjälper de att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt.  

En välutformad prestationsmätning ska enligt Neely (1999) möjliggöra förbättringsåtgärder. 

Det kräver enligt Kaplan och Norton (1992) att ledare får tillgång till en mängd olika 

indikatorer för att kunna styra sin verksamhet. Båda organisationerna mäter för att kunna göra 

förbättringar i verksamheten. Utfallen av mätningar utvärderas av respektive organisations 

företagsledning för att kunna styra verksamheten och sätt upp nya mål.  

Enligt Karlöf och Lövingsson (2007) finns det få mätsystem som skapar motivation och 

energi hos medarbetare, som höjer medarbetares ambitionsnivå. Anledningen till det är att 

medarbetare inte känner sig delaktiga i mätsystemen vilket får till följd att organisationerna 

inte kan påverka medarbetares beteenden (Karlöf och Lövingsson, 2007). Organisationerna 

får sina medarbetare att känna sig delaktiga i mätsystemet. I Scania är medarbetarna delaktiga 

i mätningen genom den dagliga styrningen. Medarbetarna inom vård och omsorgsenheten är 
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delaktiga i uppföljningen av verksamheten genom personalmötena. Ledningen inom vård och 

omsorgsenheten tillåter medarbetare att delta i utarbetningen av arbetsbeskrivningen vilket 

gör att medarbetarna känner delaktighet.  

5.3 Förtroende 
Förtroende är grunden till att skapa kundlojalitet samt motiverade medarbetare. 

Organisationer kan inte vara framgångsrika om det inte finns ett förtroende mellan 

företagsledningen och medarbetare samt mellan organisationen och omvärlden vilket gör 

förtroende till en väsentlig faktor (Sprenger, 2004). Organisationernas sätta att styra sina 

verksamheter bygger på att skapa förtroende. Scanias kultur präglas av prioriteringarna: 

säkerhet, kvalitet, leverans och ekonomi. Prioriteringarna präglas och är uppbyggda på ett sätt 

som ska skapar förtroende för organisationens alla intressenter. Värderingarna i 

organisationen visar hur alla parter ska agera på ett förtroendefullt sätt. Enligt Mörtberg måste 

medarbetare få uttrycka sina åsikter för att kunna bli motiverade. Därför är vägen till 

motiverade medarbetare ett bra ledarskap som baseras på förtroende.  En förutsättning för att 

en organisation ska kunna bygga förtroendefulla relationer med sina kunder är motiverade 

medarbetare (Mörtberg). Uppvidinge kommun har tre värderingar varav ett är förtroende. 

Värderingen innebär att allt arbete inom organisationen ska ske på ett sätt som skapar 

förtroende för verksamheten. Organisationen vill framförallt skapa ett förtroende hos kunden 

genom att alltid ha den enskilde i fokus. Det görs genom systemet för kvalitetsarbete som 

innefattar processen: planera, genomföra, utvärdera samt förbättra. Det kräver att 

medarbetarna måste besitta den kompetens som kunden har behov av vilket medför att 

organisationen utbildar sina medarbetare vid behov (Carlsson). 

Förtroende innebär att två parter har ömsesidig påverkan på varandra som en dynamisk cirkel 

som växer tillsammans och förvandlar osäkerhet till säkerhet (Sprenger, 2004). Medarbetarna 

inom vård och omsorgsenheten upplever att det finns en respekt inom verksamheten. Det 

visar sig dels genom att medarbetare på begäran får utbildning eller handledning, dels genom 

att medarbetare känner en tillit från sin chef i form av att medarbetarna känner att deras chef 

vet att de utför sitt arbete på ett bra sätt. En av Scanias värderingar är respekt för individen. 

Det innebär som enligt Mörtberg innebär att medarbetare får kontinuerlig utveckling, trivs på 

sitt arbete och att medarbetare levererar förväntad prestation. Medarbetarna på Scania anser 

att organisationen värnar om medarbetarna dels genom en omfattande företagshälsovård, dels 

genom organisationens sätt att sprida information som skapar ett förtroende. Medarbetarnas 

upplevelse av Scanias agerande under krisen var att de värnade om sina medarbetare. En 

medarbetare i urvalet uttryckte att det har höjt medvetenheten och kunskapsnivå bland 

medarbetare. 

Enligt Florby är medarbetarna enormt viktiga för Scania, det är de som skapar en förutsättning 

att kunna skapa ett förtroende hos kunderna. Medarbetarna måste därför ha ett förtroende för 

verksamheten, det bygger Scania upp genom att ta ansvar för medarbetarnas hälsa, få 

medarbetarna att känna sig viktiga, skapa tillit, få medarbetarna att trivas på arbetsplatsen med 

mera. Det handlar om att skapa ett värde för medarbetaren (Florby). Enligt Matzler et.al. 

(2004) är det avgörande i modern verksamhetsstyrning att arbetsglädje betraktas som en av de 
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mest primära drivkrafterna för att en organisation ska kunna tillhandahålla kvalitet och erhålla 

nöjda kunder. Resonemanget stöds även av Eskildsen och Dahlgaard (2000) som anser att 

anställda är den mest kritiska tillgången i dagens organisationer. I enheten vård och omsorg 

ska ledningens arbete gå ut på att skapa ett förtroende hos medarbetarna som arbetar närmast 

kunden genom att få medarbetare att förstå att deras arbete är viktigt. Även om 

organisationerna skapar förtroende för sina medarbetare på olika sätt känner sig alla 

medarbetare viktiga. Medarbetarna känner sig viktiga genom olika faktorer, på Scania känner 

medarbetarna att organisationen värnar om deras välmående och inom enheten personlig 

assistans känner medarbetarna förtroende genom att de har ett stöd i sitt dagliga arbete. 

Det är ledarens uppgift i en organisation att bygga upp och upprätthåll förtroende inför 

intressenter samtidigt som det är viktigt att alla medarbetare utför sina arbetsuppgifter på ett 

ansvarsfullt sätt för att skapa förtroende (Kochan och Schmalensee, 2003). Medarbetare inom 

enheten personlig assistans har ett ansvar gentemot kunden i form av att möjliggöra för 

brukaren att kunna leva som personen skulle ha gjort utan funktionshinder. Scanias 

värderingar kräver att medarbetare tar ansvar för att utveckla sin arbetsuppgift och det kan de 

göra eftersom organisationen involverar alla medarbetare i den dagliga styrningen på ett sätt 

som skapar engagemang. Det är en enligt Florby en förutsättning för att kunna skapa 

förtroende hos kunderna. Organisationerna skapar förutsättningar för att skapa ett externt 

förtroende genom att delegera ansvar till medarbetare på alla nivåer inom verksamheterna 

(Florby). 

För att bygga upp ett förtroende gentemot kunder måste organisationer enligt Sprenger (2004) 

agera med omsorg och ge kunden uppmärksamhet. Kunderna till Scania känner sig 

bortglömda på grund av den mellanhand som återförsäljare är. Scania har värderingen 

”kunden först”, men enligt återförsäljarna missar de mellankunden som återförsäljarna anser 

att de är. En av återförsäljarna uppfattar det inte på samma sätt utan de känner sig 

betydelsefull för Scania. Kunderna som beskriver sig som bortglömd uppger att det påverkar i 

sin tur återförsäljarnas relation till slutkunden. En återförsäljare menar att det inte går att få 

slutkunden helt nöjd om inte återförsäljaren är det. Kunden till enheten personlig assistans har 

inget förtroende för organisationen. Kunden upplever att kommunen inte lyckas uppfylla 

kundens behov samt att kommunen inte lyckats anställa assistenter som passar för arbetet. 

Kontakt med assistanssamordnaren har kunden ofta, dock anser kunden sig ha behov av mer 

information. 

5.4 Modeller för verksamhetsstyrning 
Enligt Grankvist (2009) är CSR ett spritt begrepp med många olika definitioner men att det i 

grund och botten handlar om organisationers frivilliga samhällsansvar uppdelat i ekonomiskt-, 

miljömässigt- samt socialt ansvarstagande. De tre aspekternas syfte är att styra hur 

medarbetare ska agera och hjälpa medarbetarna att prioritera vid olika vägval (Grankvist, 

2009). Det viktiga i arbetet är att medarbetares agerande ska vara en del av organisationers 

värdegrund samt upplevas naturligt (Borglund et.al., 2009). Varken Scania eller Uppvidinge 

kommun styr sina organisationer i termer av begreppen CSR eller ansvarstagande. Däremot 



   

50 

 

stämmer stora delar av modellerna som Epstein och Birchard (2000) samt Maon et.al (2009)  

har utformat överens med hur organisationerna arbetar.  

Det som kännetecknar hur en organisation enligt Maon et.al (2009) bör utforma och 

implementera CSR är att organisationen måste skapa en medvetenhet genom kontinuerlig 

kommunikation eftersom organisationer är unika. Det handlar om att skapa gemensamma 

värderingar i organisationen som alla inom organisationen ska kunna vara med och påverka. 

Modellen bygger på att kommunikation ska liknas vid ett kretslopp där påverkan sker åt båda 

hållen, uppifrån och ned samt vice versa. Värderingarna måste anpassas så att de stämmer 

överens med mål och strategier. I det dagliga arbetet ska det vara lika naturligt att ta hänsyn 

till CSR som att beakta kunders förväntningar. Företagsledningen har ansvaret att hålla 

processen levande genom att ha en god kommunikation och engagera de anställda. Eftersom 

det är medarbetare som är organisationens ansikte utåt och källor till nya idéer. Detta 

resonemang finns även i modellen accountability cykle.  

Det finns tydliga likheter mellan respektive organisations verksamhetsstyrning och 

modellerna. Båda organisationerna arbetar efter värderingar som alla medarbetare i 

organisationerna ska vara väl medvetna om och ständigt agera efter. Konceptet med 

värderingarna innebär att alla medarbetares arbete ska färgas av värderingarnas innebörd. För 

att lyckas med det satsar båda organisationerna på dubbelriktad kommunikation där de anser 

att involverade och engagerade medarbetare är väsentligt för att nå framgång. 

Prestationsmätningen i båda organisationerna har förmågan att skapa fokus hos medarbetarna.  

Det som skiljer sig från modellerna och organisationernas verksamhetsstyrning är sättet att 

kommunicera externt. Den externa kommunikationen ska enligt Epstein och Birchard (2000) 

gå ut på att berätta sanningen om företaget. Maon et.al. (2009) menar att den externa 

kommunikationen ska göra så att kunder blir medvetna om företagens ageranden. Studien har 

visat att kunder har ett behov av att kunna lämna feedback. Det räcker inte med att enbart 

kommunicera information, organisationer måste även vara observanta på respons från kunder. 

Kunderna i studien uppger att det finns en kommunikation och att de får den information de 

anser sig behöva.  
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6 SLUTSATS  

Det kommande kapitlet syftar till att presentera de slutsatser som vi under arbetet med 

studien har kommit fram till. 

Syftet med uppsatsen är att utvidga och fördjupa förståelsen av begreppet ansvarstagande 

utifrån perspektiven kommunikation, prestationsmätning och förtroende samt dess betydelse i 

relationen till intressenter. Forskningsfrågan som studien avser att besvara är:  

- Hur arbetar organisationer som vill vara ansvarstagande med begreppen 

kommunikation, prestationsmätning och förtroende? 

 

Studien har visat att det måste finnas en tillfredsställande kommunikation mellan en 

organisation och dess intressenter. En tillfredställande kommunikation bygger på att det 

finns återkoppling i form av feedback. Feedback gör så att intressenter dels blir delaktiga, dels 

att organisationen får en bekräftelse på att intressenter förstår det som kommuniceras. Det 

leder även till att information från flera av en organisations delar sprids i verksamheten. Att 

involvera intressenter i kommunikationen skapar förutsättningar för att information sprids som 

annars inte skulle ha blivit känd. Det stimulerar utvecklingen av en organisation eftersom 

information om verksamheten skapar förutsättningar för medarbetare att göra ett bättre arbete. 

Gör medarbetare ett bra arbete inom organisationen påverkar det kunder genom att 

verksamheten blir effektivare på att uppfylla kunders behov. Studiens intressenter som anser 

sig uppleva ansvarstagande har en kommunikation med organisationen som inkluderar 

feedback. Intressenterna som inte anser att organisationerna tar hänsyn till synpunkter känner 

sig inte viktiga för organisationerna. Feedback är därför en avgörande faktor för om 

intressenter känner sig delaktiga och viktiga för en organisation.  

 

Båda organisationerna i studien följer upp prestationer. Studien visar att prestationsmätning 

underlättar för organisationerna att förmedla ansvarstagande. Organisationerna använder 

prestationsmätningen för att ge medarbetare indikationer på vad som är viktigt och ett 

stöd i arbetet. För att i slutändan kunna möta kunders efterfrågan och förväntningar. 

Prestationsmätningen har även visat sig fungerar som ett kontrollverktyg för ledare att 

kunna styra arbetet i rätt riktning.   

 

Studien har visat att förtroende i de relationer som organisationerna bygger på är något som 

måste vårdas likt en ständigt pågående process. Organisationerna arbetar med förtroende 

genom att bygga upp en kultur som innebär att relationer byggs upp och stärks. 

Organisationernas relationer med intressenter är verksamheternas kritiska framgångsfaktorer 

samt resurser. Inställningen hos organisationerna är att begreppet förtroende är avgörande för 

organisationernas framtid. En organisation som inte kan bygga upp förtroendefulla relationer 

kommer inte anses av intressenter som ansvarstagande. Intressenter som inte anser att 

organisationen tar ansvar kommer söka värde hos en annan organisation. 
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7 DISKUSSION 

I det avslutande kapitlet förs en diskussion kring det valda ämnet utifrån de intryck som vi 

samlat på oss under studiens gång. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

Vi har under studiens gång lagt märke till att det inte tycks spela någon roll om verksamheter 

har vinstsyfte eller inte, när det gäller organisationers fokus. Ingen av cheferna i studien har 

fokus på det finansiella i verksamhetsstyrningen, de nämner att det finns ramar att följa men 

inte mer än så. Verksamhetsstyrningen inom båda organisationerna syftar till att fokusera på 

relationer och att skapa ömsesidigt värde mellan intressenter och organisationen för att i 

slutändan generera i finansiellt värde. Dagens verksamheter måste utveckla och arbeta med 

icke finansiella aspekter för att i slutändan kunna generera finansiella fördelar. Det kanske 

kostar på kort sikt men kostnaden på lång sikt blir mindre jämfört med vad det genererar i 

intäkter. Satsar organisationer exempelvis på medarbetare kan det ta lång tid innan effekter 

som lojalitet och konkurrensfördel kan visa sig, men vi anser att det är på det sättet som 

dagens organisationer måste arbeta. Det kräver att det finns ett mod att våga satsa på 

intellektuellt kapital som ska stimulera verksamheters utveckling. En organisation som ska bli 

framgångsrik kan inte enbart göra som andra organisationer utan måste ibland våga bryta 

mönster. Det kräver att det inom organisationen måste finnas egenskapen att inte vara rädd för 

att misslyckas. 

Verksamhetsstyrning ska gå ut på att bygga förtroendefulla relationer vilket vi anser sker 

genom en tillfredställande kommunikation och att organisationer fokuserar på det som är 

väsentligt för respektive intressent. Självklart kan inte en organisation uppfylla alla 

intressenters behov till 100 procent men det handlar om att få intressenten att känna sig viktig 

och erbjuda ting som gör att den enskilde intressenten känner att organisationen värnar om 

intressenten. För att en intressent ska få känslan av att organisationen bryr sig handlar det om 

att bygga upp förtroende. Dock kan organisationer inte enbart fokusera på att bygga upp 

förtroende och sedan tro att relationen med intressenterna är bestående. Det handlar om att 

involvera och engagera intressenter likt en ständigt pågående process. En organisations 

verklighet är socialt konstruerad vilket innebär att den inte är given av naturen utan skapad av 

människor. Den sociala verkligheten kräver att organisationer styrs på ett sätt som vårdar 

relationer eftersom organisationens omgivning förändras. Förändringarna i dagens 

informationssamhälle innebär att intressenters möjligheter blir fler vilka organisationerna 

ständigt måste beakta för att överleva. Dagens dynamiska miljö ställer krav från intressenter 

på att organisationer måste följa med i utvecklingen för att kunna konkurrera. En verksamhet 

som bygger på förtroendefulla relationer har enklare för att behålla intressenter om 

konkurrenter är före i utvecklingen. Dock måste verksamheten hänga med i utvecklingen och 

utmärka sig på ett speciellt sätt som göra att intressenters preferenser uppfylls vilket en 

organisation kan göra genom förtroende. 

I modern verksamhetsstyrning anser vi att det finns ett behov av att styra efter värderingar. 

Det väsentliga är att formulera värderingar som har samma innebörd som det organisationen 

står för. Vi anser att värderingar bör vara korta, enkla att förstå och samtidigt ha en stor 
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innebörd. Det gör att värderingarna blir enkla att kommunicera samt att arbeta efter. Det ökar 

chanserna att fler medarbetare förstår samt kan ta till sig värderingarnas betydelse vilket leder 

till att värderingarnas betydelse genomsyrar hela organisationen. Värderingars innebörd måste 

diskuteras inom organisationen för att medarbetare ska få en förståelse. Diskussionerna leder 

även till att innebörden av värderingarna blir det som organisationen står för eftersom 

medarbetare är med och diskuterar. Vi anser att det handlar om att balansera det verksamheten 

är och det den vill vara. Tydligt kommunicerade värderingar gör att externa intressenter får en 

tydlig bild av vad organisationen står för. Det leder till att värderingar underlättar för externa 

intressenter att avgöra om organisationens preferenser överensstämmer med intressentens 

preferenser.  

Organisationers unika situation påverkas av intressenters intressen i verksamheten. Vi anser 

att det inte handlar om att implementera en modell för ansvarstagande eller CSR utan att det 

handlar om att utveckla en företagskultur som är anpassad efter den unika organisationens 

förutsättningar. Det handlar om att bygga upp ett vinnande koncept där merparten av alla 

organisationers intressenter är nöjda och vill fortsätta att vara en del av organisationen. Ett 

vinnande koncept tar lång tid att bygga upp eftersom organisationer måste hitta det unika för 

den specifika organisationen då inget företag är ett annat likt. Organisationer måste löpande 

utvärdera sin verksamhet för att utveckla det som redan är bra och förbättra det som är mindre 

bra. Det finns ingen fullständigt utvecklad modell för verksamhetsstyrning som organisationer 

kan implementera för ett erhålla en optimal verksamhetsstyrning. I modeller för 

verksamhetsstyrning beskrivs att företag måste finna det som är unikt. Vi anser dock att 

modeller ofta färgas av parametrar som författarna anser viktiga i verksamhetsstyrningen 

vilket kan forma organisationers verksamhetsstyrning.  

Verksamheter måste idag satsa på intellektuellt kapital för att kunna hänga med i 

utvecklingen. Det är medarbetare i kärnverksamheten som får de första indikationerna på om 

något är fel och behöver rättas till eller om något är bra och därför kan utvecklas. Det handlar 

alltså om att ge medarbetare befogenheter långt ner i organisationer att agera och samtidigt 

stimulera dem att sprida information och komma med idéer på förbättringar. Befogenheter att 

agera måste innefatta dels att kunna ta snabba beslut, dels ett krav att vara vaksam på om det 

finns förbättringsmöjligheter. Det handlar alltså om att ge medarbetare ansvar och samtidigt 

ställa krav på medarbetare. Inom organisationer måste det alltså skapas en kultur där det är 

tillåtet att ta fel beslut och där medarbetare vågar testa. Att utnyttja medarbetare på det sättet 

gör så att resurser frigörs som verksamheter annars går miste om. Det finns ingen 

företagsledning som kan fånga alla de intryck och finna förbättringspotential på samma sätt 

som medarbetare nära kärnverksamheten kan. Det innebär att en organisation som är bra på 

att stimulera organisatoriskt lärande har möjligheter att ta tillvara på kunskap som finns inom 

en organisation. Därför är det viktigt att organisationens medarbetare som inte arbetar närmast 

kärnverksamheten fungerar som en funktion som underlättar för de som arbetar med 

kärnverksamheten. För att en organisation ska bli framgångsrik i dagens samhälle är det 

viktigt att företagsledningen ser medarbetarna som organisationens viktigaste resurs. 

Medarbetarna måste kunna komma med idéer och åsikter för att verksamheten ska kunna 
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utvecklas på bästa sätt samt för att resurser ska kunna frigöras. Att ge medarbetare 

befogenheter innebär att det finns förutsättning för att kunna bygga upp ett vinnande koncept 

eftersom det skapar ett större värde för båda parter. Organisationer måste våga lita på sina 

medarbetare, för vi anser att det är medarbetare som leder vägen mot framgång.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

- Betydelsen för organisationer att styra efter värderingar. 

- Genomföra samma studie med ett större urval av intressenter.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor till kunder, Scania 

1. Varför väljer ni att vara återförsäljare till Scania?  

 

2. Fokuserar Scania på sådant som ni tycker är viktigt?  

 

3. Får ni leveranser av Scania vid avtalad tid?  

 

4. Får ni tillräckligt med information från Scania? 

 

5. Hur ser Scania till era behov?  

 

6. Scania har en värdering (som säger kunden föst) som är alla medarbetare ska arbeta 

efter, känner du av den finns inom scania? 

 

7. Har ni tagit del av någon kundundersökning?  

 

8. Känner att Scania överträffar dina förväntningar varje gång?  

 

Intervjufrågor till medarbetare, Scania 

1. Hur ser kommunikationen ut mellan dig och din chef? 

 

2. Hur känner du att mätningar påverkar ditt beteende/ ditt sätt att arbeta?  

 

3. Hur upplever du Scanias agerande under krisen? 

 

4. Har Scania några värderingar som du arbetar efter? 

 

5. Kan du Scanias vision och målsättning? 

 

6. Känner du att du får konstruktiv feedback i ditt dagliga arbete? 

 

7. Känner du att Scania värnar om ditt välmående? 

 

8. Finns det något som Scania kan förbättra i förhållandet mellan medarbetare och chef? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till medarbetare, Uppvidinge kommun 

1. Hur ser kommunikationen ut mellan dig och din chef? 

 

a. Är du nöjd med den? (motivera gärna ditt svar)  

 

2. Finns dina arbetsuppgifter skriftligt beskrivna på arbetsplatsen?     

 

3. Hur följer din chef upp ditt sätt att arbeta? 

 

4. Hur ofta har ni pesonalmöten? 

a. Finns det behov av fler möten?     

 

5. Beskriv hur din relation till din chef ser ut. 

 

6. Beskriv hur din relation till dina kollegor ser ut. 

 

7. Får du den handledning/coachning som du behöver i ditt arbete? (motivera) 

 

Intervjufrågor till kunder, Uppvidinge kommun 

1. Hur uppfyller Uppvidinge kommun som assistanssamordnare dina behov? 

 

2. Får du den information som du anser dig behöva från din assistanssamordnare?   

 

3. Hur ser din personliga kontakt ut med din assistanssamordnare? 

 

4. Hur ser din relation ut med din assistanssamordnare? 

 

5. Hur utvärderar du dina assistenter tillsammans med din assistanssamordnare? 

 

6. Har du, dina assistenter och din assistanssamordnare planering- och 

informationsmöten tillsammans?  

a. Vill du ha den typen av möte? (Motivera) 

 

7. Har du tillsammans med din assistanssamordnare utformat en arbetsbeskrivning? 

a. Om ja, vad innefattar den?  

b. Om nej, varför inte? 

 

8. Hur skulle du beskriva Uppvidinge kommun som assistanssamordnare för en god vän 

som är i behov av personlig assistans? 
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