
  

 

Styrning av offentlig och privat   

verksamhet inom omsorgen 
 

 

Fallstudie av särskilt boende på Gotland 
 

 

 

 

 

Management control of public and pri-
vate organization in elderly care  

 
Case study of special housing in Gotland 

 
 
 

 
 

 

 

Högskolan på Gotland 
VT2012 

Kandidatuppsats 
Författare: Anders Lyander och Ulf Norman 

Institutionen för humanoria och samhällsvetenskap 

Handledare: Mathias Cöster 



 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Region Gotland har under en längre tid privatiserat tjänster som tidigare 
utfördes av Region Gotland själva. Hur går det till när en privat aktör tar över eller 
startar en verksamhet och hur ser kraven på verksamheten ut? Idag så använder Re-
gion Gotland Balanserade styrkort i sin styrning och hur påverkar denna typ av eko-
nomistyrning privata aktörer.  Denna uppsats fokuserar på vilken effekt Socialnämn-
dens styrning har på upphandling, kommunikation och uppföljning.   

Problemformulering: På vilka sätt styr socialnämnden privata och offentliga aktö-

rer inom särskilt boende på Gotland? 

Syfte: Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida Region Gotlands styrmo-
dell påverkar upphandling, kommunikation och uppföljning mellan Region Gotlands 
Socialnämnd och aktörer inom särskilt boende på Gotland. 

Avgränsning: Vi har i denna uppsats avgränsat oss inom två områden. Dels social-
nämndens Balanserade styrkort inom Region Gotland och dels två särskilda boenden 
på Gotland. Vi har valt ett särskilt boende i privat regi och ett i offentlig regi. 

Metod: Metoden vi valt är en kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. 
Vi har valt ett deduktivt synsätt för att behandla relationen mellan teori och empiri. 
Urvalet är en blandning mellan snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Bekvämlig-
hetsurvalet baserar sig i tidigare relationer med respondenterna. Vi har även intervju-
at anställda inom Region Gotland som innehar nyckelpositioner.    

Teori: En genomgång av befintlig teori har gjorts. Viktiga delar är Balanserade 
styrkort, New public management och ekonomistyrning. 

Empiri: Intervjuer har gjorts med personer i nyckelpositioner inom Region Gotland. 
Fördjupade intervjuer har gjort med verksamhetschefer på två särskilda boenden. Ett 
boende i privat regi och ett boende i offentlig regi. Vi presenterar även information 
om Regionens Balanserade styrkort med fördjupning på Socialnämndens styrkort.  

Analys: I analysavsnittet har vi jämfört befintlig teori inom området med våra empi-
riska undersökningar. Analysen fokuserar på upphandling, kommunikation och upp-
följning.     

Slutsats: Vi kan konstatera att Region Gotlands Kvalitetsdokument via Socialnämn-
dens Balanserade styrkort påverkar upphandling, kommunikation och uppföljning. 
Fokus ligger även på brukarperspektivet i det Balanserade styrkortet.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: Balanserade styrkort, New public management, Ekonomistyrning, Ma-
nagement control system, Region Gotland, Särskilt boende 



 
 

Abstract 

Background: The municipality of Gotland has for some time now privatized social 
services traditionally performed by the municipality of Gotland themselves. How 
does it work when a private corporation starts to run such services and what are the 
requirements for the new organization? The municipality of Gotland uses Balanced 
Scorecard in its management control. How does this kind of governance affect pri-
vate companies? This paper focuses on the affects of the municipality´s Management 
control regarding procurement, communication and monitoring. 

Problem: In what way does the management control of the social welfare affect the 
private and public actors in special housing in Gotland? 

Purpose: The purpose of this study is to investigate whether the Balanced scorecard 
has affected procurement, communication and follow-up between the municipality of 
Gotland and organizations in special housing in Gotland. 

Delineation: We have in this case limited ourselves in two areas. Firstly, the munici-
pality of Gotland’s Balanced Scorecard. Secondly this case is limited to two special 
housings in Gotland. We have chosen one in the private sector and one in the public 
sector. 

Method: The method we have chosen is a qualitative case study with semi-
structured interviews. We have chosen a deductive approach to treat the relationship 
between theory and empiricism. The selection is a mixture of snowball sampling and 
convenience sampling. The convenience selection is based on the previous interac-
tions with respondents. We also interviewed employees in the Region Gotland who 
hold key positions. 

Theory: A review of existing theory has been made. Key elements are Balanced 
scorecard, New public management and Management control. 

Empirical: Interviews were conducted with persons in key positions within the Re-
gion Gotland. In-depth interviews were made with managers in two specific places. 
In one special housing in the private sector and another in the public sector. We also 
present information about the region's Balanced scorecard with focus on the social 
welfare scorecard. 

Analysis: In the analysis section, we compare existing theory with our empirical 
study. The analysis focus on procurement, communication and follow-up    

Conclusion: We discovered that Region Gotland qualitydocuments through the so-
cial welfare Management control affect procurement, communication and monitor-
ing. Great emphasis is also on the user perspective in the balanced scorecard. We 
also use existing theory to support our empirical study. 

 

 

 

 

 

Keywords: Balanced scorecard, New public management, Financial management, 
Management control system, Region Gotland, Special housing 



 
 

Förord 

Vi vill tacka alla inblandade för de värdefulla tips och råd vi fått under vårt arbete. Vi 
vill tacka vår handledare på Högskolan på Gotland; Mathias Cöster, för värdefulla 
tips och råd i vårt arbete. Vi vill även tacka våra respondenter för att vi blivit så väl 
mottagna och fått otroligt värdefulla tips och idéer i vår forskning. Vi vill tacka Ritva 
Norrby, Mariann Godin Luthman, David Taylor, Annette Andersson och Hanna 
Westerén från Region Gotland som möjliggjort vår empiriska studie och väglett oss i 
vårt arbete. Avslutningsvis vill vi även tacka Annika Kellqvist på Solrosen, Konny 
Lindblom Skåningegård Omsorg AB och Agnethe Näslund på Iliansgården. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

 

1 Bakgrund ................................................................................................................. 1 

1.1 Problemformulering .......................................................................................... 2 

1.2 Syfte .................................................................................................................. 2 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................... 2 

2 Metod ....................................................................................................................... 3 

2.1 Undersökningsdesign ........................................................................................ 3 

2.2 Urval .................................................................................................................. 3 

2.3 Forskningsmetod ............................................................................................... 3 

2.4 Validitet, reliabilitet, replikerbarhet och generaliserbarhet ............................... 4 

2.5 Analys av det empiriska materialet ................................................................... 4 

3 Teori ......................................................................................................................... 5 

3.1 New public management ................................................................................... 5 
3.1.1 New public governance ................................................................................................. 6 

3.2 Systemsynsätt på ekonomistyrning ................................................................... 6 
3.2.1 Balanserade styrkort ...................................................................................................... 8 

3.3 Teoretisk kongruens mellan MCS och NPM .................................................. 10 

4 Empiri .................................................................................................................... 11 

4.1 Styrning inom Region Gotland ....................................................................... 11 

4.2 Socialnämndens Balanserade styrkort............................................................. 12 
4.2.1 Samhällsperspektivet ................................................................................................... 13 
4.2.2 Processperspektivet ...................................................................................................... 14 
4.2.3 Medarbetare- och ledarperspektivet ............................................................................. 14 
4.2.4 Ekonomiperspektivet ................................................................................................... 14 
4.2.5 Kundperspektivet ......................................................................................................... 14 

4.3 Kvalitetsdokumentet ....................................................................................... 15 

4.4 Upphandlingsprocessen................................................................................... 16 
4.4.1 Förfrågningsunderlag ................................................................................................... 16 
4.4.2 Annonsering ................................................................................................................. 17 
4.4.3 Utvärdering .................................................................................................................. 17 
4.4.4 Kravdokument ............................................................................................................. 17 
4.4.5 Upphandlingsavtalet med Solrosen .............................................................................. 18 

4.5 Särskilt boende på Gotland ............................................................................. 18 
4.5.1 Solrosen ....................................................................................................................... 19 
4.5.2 Iliansgården.................................................................................................................. 19 

4.6 Kommunikation i löpande verksamhet ........................................................... 19 
4.6.1 Solrosen ....................................................................................................................... 20 
4.6.2 Iliansgården.................................................................................................................. 20 

4.7 Kvalitetskontroll och uppföljning ................................................................... 21 
4.7.1 Solrosen ....................................................................................................................... 21 
4.7.2 Iliansgården.................................................................................................................. 22 

4.8 Sammanfattning av empiri .............................................................................. 22 

5 Analys .................................................................................................................... 24 

5.1 Planering ......................................................................................................... 24 

5.2 Administrativ styrning .................................................................................... 24 
5.2.1 Laterala länkar ............................................................................................................. 25 

5.3 Belöningar och bonusar................................................................................... 25 



 
 

5.4 Kulturstyrning ................................................................................................. 25 

5.5 Cybernetisk styrning ....................................................................................... 26 

5.6 Sammanfattning analys ................................................................................... 26 
5.6.1 Socialnämndens styrning vid upphandling .................................................................. 27 
5.6.2 Socialnämndens styrning vid drift och kommunikation .............................................. 27 
5.6.3 Socialnämndens styrning vid uppföljning .................................................................... 27 

6 Slutsats ................................................................................................................... 28 

6.1 Förslag till vidare forskning ............................................................................ 29 

Källförteckning ........................................................................................................ 30 

Bilaga 1 ...................................................................................................................... 32 

Frågor Agnethé Näslund, Annika Källqvist och Konny Lindblom ....................... 32 

Bilaga 2 ...................................................................................................................... 33 

Frågor Hanna Westerén ......................................................................................... 33 

Bilaga 3 ...................................................................................................................... 34 

Frågor David Taylor och Anette Andersson .......................................................... 34 

Bilaga 4 ...................................................................................................................... 35 

Frågor Mariann Godin Luthman ............................................................................ 35 

 

Figurförteckning 

Figur 3: The Management Control System Package ................................................... 7 

Figur 1: De fyra perspektiven i ett Balanserat styrkort ................................................ 8 

Figur 2: Sex framgångsfaktorer för ett styrkort ........................................................... 9 

Figur 4: Processkarta ................................................................................................. 11 

Figur 5: Region Gotlands Balanserade styrkort (Region Gotland, 2011 s.1) ............ 13 



 

1 
 

1 Bakgrund 

Ekonomistyrning innebär enligt Nilsson et al. (2010) att hushålla med de resurser 
som organisationen förfogar över. Styrning betyder att någon styr någon annan som i 
sin tur blir styrd av en tredje part. Ekonomistyrning handlar om att det bör finnas en 
långsiktig strategi och en plan för hur resurser på bästa sätt ska användas snarare än 
bara kostnadseffektivitet. Det är av vikt hur ekonomistyrningen anpassas till andra 
styrformer och vilken roll den ska ha i vad Nilsson et al. (2010) kallar för styrmixen. 
Genom att inverka på hur chefer och medarbetare tänker och agerar kan ekonomi-
styrning påverka organisationers konkurrenskraft. 

För att öka Svenska företag och organisationers konkurrenskraft så började Sverige 
redan på 80-talet att sälja ut och privatiserat statliga bolag. Privatiseringen har fort-
skridit oberoende vilken majoritet som funnits i riksdagen, endast motivet och meto-
den skiljer sig åt (Munkhammar, 2007). Under de senaste åren har det varit ett stort 
medialt intresse av hur de privata vårdföretagen sköts och deras eventuella brister. 
Vårdföretag som Carema och Attendo Care har fått uppmärksamhet media. Attendo 
Care har kritiserats för underbemanning, dålig medicinhantering och en hotfull stäm-
ning av de anställda på Nibblegården i Lund (Bendelin, 2008).  Det har även varit 
debatt i media om de privata företagens stora vinster och hur etiskt riktigt det är att 
göra stora vinster inom vårdföretag. Kan man över huvud taget göra något åt den 
skatteplanering som används, utan att förlora fördelarna med konkurrensutsättning 
och privatisering? 

Men vad händer då med kvalitén när de särskilda boenden, som tidigare sköttes av 
Regionen, konkurrensutsätts? Hur säkerställer Regionen att brukarna1 får likvärdig 
eller bättre vård? Kan det vara så att tjänstens pris prioriteras vid upphandlingen me-
dan innehållet av tjänsten är underordnad? Om detta är fallet så uppstår det en sned-
vriden konkurrens gentemot regionens övriga verksamhet som, av regionen, måste 
hålla sig inom tidigare fastställda ramar. Hur ser uppföljningen av respektive verk-
samhet ut, är kontrollen av de privata aktörerna lika hård som de i offentlig regi? Om 
så är fallet så konkurrerar de privata och offentliga aktörerna inte på samma villkor.   

Region Gotland arbetar i sin styrning av privat och offentlig verksamhet med ett Ba-
lanserat styrkort som består av fem perspektiv istället för Kaplan & Nortons (1999) 
ursprungliga version med endast fyra perspektiv. Region Gotlands fem perspektiv är 
Finansiellt perspektiv, Processperspektiv, Medarbetare & ledarperspektiv, Kundper-
spektiv och Samhällsperspektiv (Region Gotland, 2011).   

Under hösten 2006 och våren 2007 satt hundratals från det gotländska näringslivet 
och arbetade på underlagen till en ny vision för Region Gotland. Tillsammans med 
personal från Region Gotland så formulerades Vision 2025 som ligger till grund för 
samtliga av Regionens mål och strategier (Region Gotland, 2012d). Även Regionens 
Balanserade styrkort, och framförallt samhällsperspektivet, bygger på Vision 2025.   

 

 

                                                 
1 De som utnyttjar eller brukar kommunens eller landstingets tjänster, t.ex. skolbarnsföräldrar, elever, 
patienter, hyresgäster, pensionärer och funktionshindrade. Källa: NE http://www.ne.se/sok?q=brukare   
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Med det här som utgångspunkt vill vi undersöka kravspecifikationen, hur verksamhe-
ten ska bedrivas och vilka ramar som företagen har att förhålla sig till. Vi vill även 
undersöka hur den löpande verksamheten kommuniceras i båda riktingarna mellan 
regionen och företaget och även hur detta samarbete fungerar. Vilken typ av styrning 
som används men även vilka återrapporteringar och feedbacksystem som nyttjas? 

1.1 Problemformulering 

Detta leder fram till vår problemformulering: 

 ”På vilka sätt styr socialnämnden privata och offentliga aktörer inom särskilt boen-

de på Gotland?” 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida Region Gotlands styrmodell på-
verkar upphandling, kommunikation och uppföljning mellan Region Gotlands Soci-
alnämnd och aktörer inom särskilt boende på Gotland. 

1.3 Avgränsningar 

På grund av storleken på Region Gotlands organisation har vi i denna uppsats valt att 
avgränsa oss till en nämnd inom Region Gotland, Socialnämnden, och dess styrning 
med hjälp av Balanserade styrkort. På grund av tidsbegränsning och uppsatsens be-
gränsade omfattning har vi i vår fallstudie valt att avgränsa oss till två särskilda bo-
enden, ett som drivs i privat regi och ett som drivs i offentlig regi. 
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2 Metod 

I detta kapitel redovisas undersökningsdesign och forskningsmetod. Ett resonemang 
förs kring urvalet av respondenter och slutligen på vilket sätt vi analyserat det empi-
riska materialet. 

2.1 Undersökningsdesign 

För att få svar på vår problemformulering så har vi valt fallstudie som undersök-
ningsdesign. Bryman & Bell (2005) menar att fallstudie är passande i de fall man vill 
undersöka en organisation, plats, person eller händelse. Vår fallstudie fokuserar på 
två olika särskilda boenden.   

2.2 Urval 

Vårt urval bygde på två olika typer av icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 
2005). Det första var snöbollsurval, vi började med att samtala med Ritva Norrby2 på 
Region Gotland. Hon i sin tur ledde oss vidare till Mariann Godin Luthman3. Efter 
samtal med Godin Luthman gick vi vidare till David Taylor, Anette Andersson4 och 
slutligen Hanna Westerén5, samtliga verksamma vid Region Gotland. Det andra ur-
valet vi gjorde var ett bekvämlighetsurval. Valet av verksamhetschefer att intervjua 
bygger på att vi tidigare på något sätt har haft kontakt med respondenterna. 

För att besvara vår problemformulering valde vi dessa respondenter på grund av de-
ras arbetsuppgifter inom Socialförvaltningens verksamhet. Endast respondenterna 
besitter den kunskap som vi efterfrågade. 

2.3 Forskningsmetod 

Vi har valt en kvalitativ metod där vi utfört både ostrukturerade och semistrukturera-
de intervjuer. Ostrukturerade intervjuer har använts när vi samtalat med nyckelperso-
ner inom Regionen i ett tidigt skede. Fördelen med ostrukturerade intervjuer, enligt 
Bryman & Bell (2005), är att intervjuerna påminner mer om ett samtal och passade 
bättre då vi var i en tidig fas av undersökningen. 

Semistrukturerad intervju valdes när intervjuerna med verksamhetschefen på två oli-
ka särskilda boenden valdes. Det ena boendet drivs av Region Gotland och det andra 
av en privat aktör. Anledningen till att vi valt semistrukturerade intervjuer är möjlig-
heten till följdfrågor. Vi har på förhand en bestämd lista på frågor som vi mejlade ut i 
förväg . Intervjuerna spelades in för att säkerställa en korrekt transkribering. 

Enligt Bryman och Bell (2005) så är de två viktigaste forskningsmetoderna kvantita-
tiv och kvalitativ metod. Den kvalitativa forskningen fokuserar på ord snarare än 
någonting som kan mätas eller vägas, vilket är fallet då det gäller kvantitativa meto-
der. Kvalitativ metod vill gärna tränga på djupet och hitta bakomliggande orsaker. 
Stor vikt läggs vid tolkning (interpretativism) av de data som till exempel uppkom-
mer genom intervjuer eller observationer.  
                                                 
2 Ritva Norrby, Strateg Region Gotland. Intervju den 30 januari, 2012. 
3 Mariann Godin Luthman, Beställarenheten Region Gotland. Intervju 27 februari, 2012. 
4 David Taylor & Anette Andersson Upphandlingsenheten Region Gotland. Intervju 12 april, 2012 
5 Hanna Westerén, Socialnämnden Region Gotland. Intervju 3 maj, 2012. 
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Kvantitativ forskning handlar i allmänna ordalag om att på olika sätt samla in nume-
riska data, att det är en deduktiv relation mellan forskning och teori och att man har 
en objektivistisk syn på verkligheten (Bryman & Bell, 2005).  

Enligt Bryman (2006) finns även en tredje metod. I en undersökning av honom med 
232 artiklar som blandar kvantitativa och kvalitativa metoder, har en ny typ av metod 
växt fram. Den nya metoden, där man kombinerar kvantitativ metod och kvalitativ 
metod, kallas multimetod (Bryman 2006). Han menar att det är svårt att kombinera 
de två olika undersökningarna då de rent ideologiskt står långt ifrån varandra. På 
ytan kan de kombineras men när man går djupare så blir det problem. 

2.4 Validitet, reliabilitet, replikerbarhet och generaliserbarhet 

Thurén (2007) skriver att validitet innebär att man verkligen har undersökt det man 
vill undersöka och ingenting annat. Reliabilitet är enligt Thurén (2007) att mätning-
arna är korrekt utförda. Bryman & Bell (2005) definierar replikerbarhet som möjlig-
heten att återskapa eller upprepa en tidigare undersökning. Generaliserbarhet menar 
Bryman & Bell (2005) är möjligheten att dra några slutsatser baserat på urvalet. 

I kvalitativa studier, som vi valt, så är validitet och reliabilitet ett problem då det inte 
finns någon data som kan mätas eller vägas. Bryman & Bell (2005) och andra menar 
att kvalitativa studier inte skall bedömas på samma sätt som kvantitativa studier. De 
klassiska termerna validitet och reliabilitet skall istället ersättas av andra termer som 
passar kvalitativ forskning bättre. Bryman & Bell (2005) nämner bland annat en mo-
dell som handlar om trovärdighet och äkthet. 

Vi har intervjuat personer på Region Gotland med nyckelbefattningar inom ämnet vi 
undersöker, för att uppnå högsta möjliga validitet, reliabilitet och replikerbarhet. Vi 
har låtit samtliga åtta respondenter ta del av vårt slutmaterial för att validera att det vi 
skrivit inte innehåller faktafel och att vi tolkat intervjusvar korrekt. Vad det gäller 
generaliserbarheten i vår undersökning så kan vi inte uttala oss om ekonomistyrning i 
offentlig och privat regi rent allmänt. Vi kan bara tolka, analysera och uttala oss om 
det urval som vi valt att arbeta med. 

2.5 Analys av det empiriska materialet 

Vår teoretiska referensram består av Region Gotlands styrmodell, Management con-
trol systems och New public management. För att analysera det empiriska materialet, 
i förhållande till vår teoretiska referensram, har vi valt att följa den uppdelning med 
upphandling, kommunikation och uppföljning. Vi jämför varje del för sig utefter de 
observationer vi gjort i vår undersökning, i förhållande till aktuell teori på området 
för att sedan analysera kongruensen mellan dessa. 

I vår konstruktion av intervjufrågorna valde vi att göra indelningen upphandling, 
kommunikation och uppföljning av respektive verksamhet. Detta för att underlätta 
analysarbetet av den empiriska undersökningen.  
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3 Teori 

I teoridelen presenteras tre olika koncept och ett systemsynsätt för ekonomistyrning. 
De två första koncepten är New public management och New public governance. De 
följande är systemsynsättet Management control systems och som en del av detta, 
konceptet Balanserade styrkort. Kapitlet avslutas med en jämförande analys av New 
public management och Management control systems.  

3.1 New public management 

Enligt Lapsley (2009) så var New public management ett av de ledande koncepten 
under slutet på 1900-talet och början på 2000-talet, och New public management har 
fått ett internationellt genomslag.  Det har varit mycket fokus på New public mana-
gement i litteratur om offentlig organisering, offentlig administrering och även i litte-
ratur om redovisning inom offentlig sektor (Lapsley, 2008). Hood (1995) menar att 
det förekommit olika förklaringar på begreppet New public management och han har 
kommit fram till sju vanligt förekommande dimensioner av förändring som kan 
sammankopplas med begreppet. Dessa sju dimensioner är:  

• Förändringen av offentlig sektor till företagsanpassade produktorganiserade 
divisioner  

• Mer kontraktsbaserad tävlingsinriktad provision med interna marknader och 
kontrakt  

• Fokus på olika ledarskapsstilar inom privat sektor  
• Betoning på disciplin och sparsamhet med resurser  
• Fokus på synligt ”hands-on” ledarskap  
• Tydliga, formella och mätbara normer och mått på prestationer och framgång  
• Större fokus på effektivitetsperspektiv. 

 Eftersom New public management som fenomen är mångfacetterat vad gäller de-
sign, implementering och dess effekter har Lapsley (2008) valt att studera NPM ut-
ifrån tre olika perspektiv. Dessa är organisationsprocesser, förändringsmekanismer 
och begränsningar. Enligt Lapsley (2008) är organisationsprocesser en central del i 
utvecklingen av New public management. Lapsley (2008) hävdar att ledarskapsrollen 
i offentliga organisationer har förändrats över tiden, och en stor utmaning för dem är 
att skapa förståelse för omgivningen runt sig.  

I organisationsprocesserna behövs ett ledarskap som genom ett entreprenöriellt tän-
kande, möjliggör ökad effektivitet för offentliga ledare i förändringsarbete (Lapsley, 
2008). I samband med att trycket på förändring ökar inom offentliga organisationer 
menar Lapsley (2009) att ledningen lockas av de lösningar som NPM tillhandahåller. 
När lösningarna sedan leder till ett mindre lyckat resultat, infinner sig en stor besvi-
kelse hos beslutsfattare och användare (Lapsley, 2009).  Ett ökat entreprenöriellt age-
rande kan dock leda till en intressekonflikt mellan det entreprenöriella agerandet och 
det finansiellt fokuserande revisionssamhället inom offentliga organisationer (Laps-
ley, 2008). Det ökade fokuset på etiska frågor skapar enligt Hood (2011) en stor ut-
maning för forskningen om ledarskap inom offentliga organisationer. Det finansiella 
fokuset kommer enligt Lapsley (2008) att fortgå i New public management och le-
darna kommer söka bekräftelse i sitt agerande samtidigt som för stor fokusering på 
entreprenörskap av de anställda kan leda till riskabelt beteende.  
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3.1.1 New public governance 

Osborne (2006) jämför New public governance (NPG) med Public administration 
(PA) och New public management (NPM) i sin rapport.  

Enligt Osborne (2006) har NPG sina rötter i organisationssociologi och nätverksteori 
med fokus på interorganisatorisk styrning samt serviceprocesser och resultat. En av 
bristerna med NPM är att många teoretiska slutsatser har haft sin grund i erfarenheter 
från tillverkningsindustrin istället för inom offentlig sektor (Osborne, 2010).  En 
skillnad som nämns mellan tillverkningsindustrin och serviceyrken är att i serviceyr-
ken sker produktionen och konsumtionen samtidigt. Detta faktum gör att finns en 
helt annan affärslogik inom serviceyrken. Enligt Osborne (2010) är nyckeln till ett 
lyckosamt ledarskap inom serviceyrken, att man styr och motsvarar den servicenivån 
som förväntas, och genom att utbilda och motivera servicepersonalen att skapa en 
positiv interaktion med konsumenten. Anledningen till att Osborne (2010) tycker att 
det behövs en ny teori inom offentliga serviceyrken är att de gamla teorierna inte 
längre fyller sitt syfte.  

3.2 Systemsynsätt på ekonomistyrning 

Meer-Koistra & Scapens (2008)  skriver om en organisationskultur som underlättar 
laterala relationer. I deras forskning undersöker de laterala relationer mellan olika 
företag men även laterala relationer inom organisationer. De sammanfattar MCS som 
fyra olika strukturer och dessa är; Ekonomisk struktur, Institutionell struktur, Social 
struktur och Teknisk struktur. 

Den ekonomiska strukturen behandlar mätbarheten ibland andra effektivitet och pre-
stationer inom organisationer tillsammans med strukturen på kvalitet, leverans och 
betalningar (Meer-Koistra & Scapens, 2008). Den institutionella strukturen behand-
lar regler, olika kontrakt och överenskommelser inom organisationer. Den sociala 
strukturen har vissa likheter med Malmi & Browns (2008) kulturstyrning med olika 
värden och normer som de anställda anpassar sig till, men även hur samarbetet fun-
gerar inom organisationer (Meer- Koistra & Scapens, 2008). Den tekniska strukturen 
innefattar den tekniska kunskapen hos företaget, de anställda och den tekniska kun-
skapen om produkter och processer.  

Meer- Koistra & Scapens (2008) skriver om fyra egenskaper som möjliggör ett ar-
betsklimat som främjar dessa laterala relationer. Först krävs det en kunskapsöverfö-
ring mellan samarbetspartnerna och för det andra så behöver samarbetsvilligheten 
säkerställas. För det tredje behöver de inblandade i projektet var flexibla och för det 
fjärde behövs en anpassning i ledarskap om det sker förändringar i vilka kunskaper 
som krävs för det aktuella projektet. I Meer-Koistra & Scapens (2008) forskning om 
GLT- projektet skriver de om en organisationskultur mellan anställda och externa 
konsulter där alla deltagare har samma delaktighet och ansvar, vilket uppmuntrade 
alla parter att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter. 

Malmi & Brown (2008) skriver om hur Management control systems (MCS) bör ses 
som ett paket av den anledningen att de olika delarna som MCS innehåller påverkas 
av varandra. Malmi & Brown (2008) skriver om tre utmaningar med att studera MCS 
som ett paket. Den första utmaningen är att försöka definiera systemsynsättet, och 
Malmi & Brown (2008) föreslår att man ska fokusera på kontroll istället för att foku-
sera på att stödja beslut. Den andra utmaningen innebär att försöka att klargöra vad 
som ingår i MCS och vad som inte ska ingå. En svår del i detta är att förstå hur de 
olika systemen i MCS fungerar som interagerande delar av en helhet.  
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Den tredje utmaningen är att göra empiriska studier av MCS eftersom konceptet ten-
derar att vara stora och komplexa system, vilket gör den empiriska studien omfattan-
de (Malmi & Brown, 2008). Malmi & Brown (2008) illustrerar MCS enligt följande: 

 
      Kulturstyrning     

  Klaner   Värderingar   Symboler   

Planering     Cybernetisk styrning     

Långsikts- Aktivitets- Budgetar Finansiella Icke finansiella Hybrid- Belöningar  

planering planering   mätsystem mätsystem mätsystem och bonusar 

      Administrativ styrning     

Ledningsstruktur Organisationsstruktur Policyer och tillvägagångssätt 
 

Figur 1: The Management control system package (Nilsson et al 2010 s.67) 
 

Planerande styrning delas in i långsiktsplanering och aktivitetsplanering och handlar 
om hur organisationen ska möjliggöra måluppfyllelse. Långsiktsplanering fokuserar 
på ett längre tidsperspektiv och består även av mer strategifokusering medan aktivi-
tetsplanering handlar om de kortsiktiga målen.  

Belöningar och bonussystem används enligt Malmi & Brown (2008) för att motivera 
personalen samt att skapa incitament för de anställda att vara kvar på sin arbetsplats. 
Malmi & Brown (2008) behandlar även hur stort engagemang de anställda har till sitt 
arbete och hur detta kan påverka arbetsinsatsen på tre olika sätt. Dessa tre är i vilken 
riktning engagemanget riktar sig, hur uthålliga de anställda är i sitt engagemang och 
hur intensivt deras engagemang är till arbetsuppgifterna. Själva grundtanken är enligt 
Malmi & Brown (2008) att införandet av belöningar leder till ökat engagemang. Den 
administrativa styrningen reglerar hur de anställda agerar i olika delar av organisa-
tionen och i olika grupper inom organisationen. Fokus ligger även på processerna 
med att specificera hur olika uppgifter ska lösas och hur vissa arbetsmoment ska gö-
ras (Malmi & Brown, 2008). Den administrativa styrningen delas in i tre delar av 
Malmi & Brown (2008). Dessa tre delar är ledningsstruktur, organisationsstruktur 
och policyer och procedurer inom organisationer. 

Malmi & Brown (2008) delar in den kulturella styrningen i klaner, värderingar och 
symboler. Värderingar kan gestalta sig på tre olika sätt inom organisationer. Led-
ningen kan försöka rekrytera personer som har samma värdegrund som organisatio-
nen strävar efter att följa. Ledningen kan även försöka förändra de anställdas värde-
grund och anpassa den efter den gemensamma värdegrunden i organisationen. Det 
tredje alternativet är när ledningen försöker få personalen att agera enligt den gemen-
samma värdegrunden trots att de kanske inte delar värdegrunden personligen (Malmi 
& Brown, 2008). Symbolbaserad kontroll kan genomföras genom att kräva att perso-
nalen har en viss klädsel eller uniformer på sig på arbetsplatsen. Ledningen kan för-
söka påverka den symbolbaserade kontrollen genom att förändra arbetsplatsen. Detta 
främjar kommunikation och samarbete, för att uppmuntra de anställdas uppträdande 
på arbetsplatsen. 
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Den cybernetiska styrningen består enligt Malmi & Brown (2008) av fyra olika mät-
system. De fyra systemen är Budgetar, finansiella mätsystem, icke finansiella mätsy-
stem och hybrid mätsystem.  

Det systemet som är av störst intresse för denna rapport är hybrid mätsystemet som 
innehåller både finansiella och icke finansiella mätsystem. Malmi & Brown (2008) 
skriver att ett av de vanligaste hybrida mätsystemen är Balanserade styrkort. 

3.2.1 Balanserade styrkort 

Det balanserade styrkortet introducerades i början på 1990-talet av Roger Kaplan och 
David Norton (Olve et al. 2004; Kaplan & Norton, 1996). Balanserade styrkortet 
(BSC) tog i första hand fram för att organisationer skulle uppmärksamma andra än de 
finansiella perspektiven och få en helhetsbild av hur organisationen styrs. BSC består 
i originalmodellen av fyra perspektiv (Kaplan & Norton, 1996):  

 

 

 
Figur 2: De fyra perspektiven i ett Balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1996) 

 

Kaplan & Norton (1999) skriver att det kan finnas behov av ytterligare ett perspektiv 
för att komplettera de tidigare fyra och detta understryks av fler skribenter (Moullin, 
2009; Almqvist et al. 2006; Iselin et al. 2011). Moullin (2009) förespråkar ett 
styrkort som är en vidareutveckling av det Balanserade styrkortet och speciellt an-
passat för offentlig sektor. Public Sector Scorecard som Moullin (2009) benämner 
det innehåller sju perspektiv istället för originalets fyra. Iselin et al. (2011) skriver 
om Multi- Perspective performance Reporting System (MPRS) som även det är en 
utveckling av det Balanserade styrkortet. MPRS innehåller originalets ursprungliga 
fyra perspektiv tillsammans med ytterligare ett som är Miljö och socialt perspektiv. 
Utöver dessa fem perspektiv kompletterar Iselin et al. (2011) med nio olika dimen-
sioner som har sitt ursprung i de fem perspektiven. 

 

Visison 
& 

strategi

Finansiellt perspektiv

Processperspektiv

Lärande och 
tillväxtperspektiv

Kundperspektiv
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 Ax & Björnenak (2005) beskriver hur det Balanserade styrkortet har modifierats för 
att bättre passa den Svenska arbetskulturen. De har genom sin forskning kommit 
fram till tre vanligt förekommande element i vad de kallar för det Svenska styrkorts- 
paketet. De tre elementen är organisering utan budgetering, intellektuellt kapital och 
intressentmodellen. Almqvist et al. (2006 s. 847) kritiserar BSC för att vara ett ”one 
size fits all” koncept och med det menar de att BSC framförallt fokuserar på större 
organisationer, medan mindre och offentliga organisationer lämnats utanför diskus-
sionen. Olve et al. (2004) behandlar sex beståndsdelar som de menar kan vara viktiga 
för att lyckas med implementeringen av balanserade styrkort: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 3: Sex framgångsfaktorer för ett styrkort (Olve et al. 2004 s.2 egen översättning) 
 

Den allra viktigaste nyttan med styrkortet är at det underlättar kommunikationen av 
strategier ut i hela organisationen (Olve et al. 2004). För att kunna uppnå denna 
kommunikation av strategier behöver man i inledningsskedet av styrkortsarbetet vi-
sualisera sina strategier. Nörreklit (2000) problematiserar att det kan finnas en skill-
nad mellan de strategier som uttrycks i planeringen och de strategier som genomförs. 
Många som arbetar med strategikartor använder sig enligt Olve et al.(2004) av Mic-
rosoft Power Point, men programmet har dock sina begränsningar. Det är viktigt att 
det program man använder kan möjliggöra för användare att skapa återkoppling mel-
lan eventuella lokala styrkort och koncernstyrkort (Olve et al.2004). Systemet borde 
även kunna vidareförmedla kunskap och möjliggöra för användare att lära sig av 
andra avdelningars specifika mål. 

Med samverkan menar Olve et al. (2004) när organisationer använder olika styrkort 
för olika nivåer av organisationen. Till exempel om man har ett styrkort på koncern-
nivå och ett specifikt styrkort för operativa enheter, vilket är fallet med Region Got-
land. Olve et al. (2004) menar även att det är viktigt att de anställda får incitament att 
vara delaktiga i arbetet med styrkortet. De är entusiastiska kring det Balanserade 
styrkortet och grunden till det är att jobbet de anställda gör måste vara meningsfullt 
för att vi ska förstå de anställdas verkliga potential. Strickler (2006) menar att ledare 
behöver ändra sitt synsätt. I stället för att fundera på hur ledaren kan motivera andra 
menar Strickler (2006) att de ska fråga sig hur de kan skapa arbetsvillkor som är mo-
tiverande. Ett förslag på detta är att företaget har en värdegrund i organisationen där 
alla med trygghet kan säga vad de tycker och att ledaren anställer personal som de 
har full tillit till. De andra förslagen är: att skapa ett säkert och tryggt arbetsklimat, 
förvänta dig att personalen tar sitt ansvar och uppmuntra alla att göra sitt absolut bäs-
ta (Strickler, 2006).  

Samverkan 

Strategikarta 

Dialoger Roller 

Incitament IT-lösningar 
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3.3 Teoretisk kongruens mellan MCS och NPM 

Det är enligt Almqvist et al. (2006) mycket fokus på effektivitet och resultat inom 
NPM vilket skiljer sig mot det Balanserade styrkortet, som har som grundtanke att 
det ska vara en balans mellan de fyra perspektiven (Kaplan & Norton, 1999).   

Det har enligt Hood (1995) funnits olika förklaringar på New public management 
medan det Balanserade styrkortet redan i ett tidigt skede hade sina fyra perspektiv 
(Kaplan & Norton, 1996). Däremot så finns det ett flertal varianter på det Balansera-
de styrkortet med kompletterande perspektiv de ursprungliga fyra (Moullin, 2009),( 
Iselin et al. 2011), (Ax & Björnenak, 2005). Både New public management och Ba-
lanserade styrkort är framtagna på grund av bristerna i traditionell ekonomistyrning 
(Lapsley, 2008; Almqvist et al. 2006), men New public management har enligt Laps-
ley (2008) försökt använda lösningar från den privata sektorn inom offentlig sektor. 
Det Balanserade styrkortet har istället fokuserat på minst tre ytterligare perspektiv 
utöver det finansiella perspektivet. 

Systemsynsättet har en naturlig kongruens med det Balanserade styrkortet enligt 
Malmi & Brown (2008). Det Balanserade styrkortet är ett vanligt förekommande 
förslag på ett hybrid mätsystem som är en del av Malmi & Browns (2008) MCS-
paket. Meer-Koistra & Scapens (2008) lyfter fram vikten av att se de laterala relatio-
nerna inom en verksamhet efter de unika förutsättningar som finns inom den aktuella 
verksamheten. Detta kan liknas vid hur Olvet et al. (2004) värdesätter dialogerna 
som en framgångsfaktor för det Balanserade styrkortet. För att de laterala relationer-
na ska fungera krävs en balans mellan stuktur och självständighet, men Meer-Koistra 
& Scapens (2008) vittnar dock om att de laterala relationerna kan leda till ökade 
kostnader för företaget. Iselin et al. (2011) har i sina nio dimensioner av styrkortsper-
spektiven, fler gemensamma nämnare med Meer- Koistra & Scapens (2008) fyra 
strukturer. Några gemensamma fokuseringar är informationsteknologi, produktkvali-
tet samt de anställdas välbefinnande och relationer på arbetsplatsen. MCS liknar 
NPM på så sätt att det varit oklarheter och stora variationer i vad de två koncepten 
består av, och hur resultaten av forskningen ska tolkas (Malmi & Brown, 2008; 
Hood, 1995).   

Malmi & Brown (2008) nämner planering som en del av systemsynsättet, både i 
form av långsiktsplanering samt aktivitetsplanering. De strategikartor som Olve et al. 
(2004) skriver om, kan användas som ett verktyg för att underlätta processen i de 
olika planeringsfaserna. Dessa planeringsfaser kan användas som ett verktyg för att 
underlätta skapandet av strategikartor. Systemsynsättet har likheter med New public 
management när det gäller belöningssystem och bonusar, men även när det gäller det 
kulturella fokuset inom organisationerna. Belönigs och bonusstyrningen har liknelser 
med de provisioner Lapsley (2008) skriver om, men även mer kontraktsbaserad täv-
lingsinriktad provision med interna marknader och kontrakt (Hood, 1995). New pub-
lic managements betoning på disciplin och sparsamhet med resurser har likheter med 
den kulturella styrningen (Malmi & Brown, 2008). New public management fokuse-
rar på mått av prestationer och framgång tillsammans med ett större fokus på effekti-
vitetsperspektiv, vilket har likheter med den cybernetiska styrningen. Slutligen finns 
det flera likheter mellan Malmi & Browns (2008) administrativa styrning och de or-
ganisatoriska förändringarna som New public management bidragit till inom offent-
lig verksamhet (Lapsley, 2008). I den administrativa styrningen finns likheter i led-
ningsstrukturen och det fokus på ledarskap som nämns om New public management 
(Hood, 1995). 



 

4 Empiri 

I empiriavsnittet presenteras Region Gotlands styrning och Regionens 
styrkort. Vidare undersöks kvalitetsdokumentet som ligger tillgrund för upphandling
kommunikation och uppföljning av verksamheterna. I detta kapitel presenteras även 
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Figur 4: Sambandet mellan de olika styrdokumenten 
tillsammans med laterala relationer inom verksamheten
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I empiriavsnittet presenteras Region Gotlands styrning och Regionens 
styrkort. Vidare undersöks kvalitetsdokumentet som ligger tillgrund för upphandling
kommunikation och uppföljning av verksamheterna. I detta kapitel presenteras även 
organisationerna som fallstudien bygger på. Kapitlet avslutas med en sammanfat

Region Gotland 

(2012 b) svarar 93 % av brukarna att de är nöjda med de i
satser de får i den årliga brukarundersökningen, som görs av Socialförvaltningen
Detta infriar målet i styrkortet som är satt till 90 %. De kvalitetsområden som mäts i 
brukarundersökningen är; bemötande, kompetens, tillgänglighet och tydlighet. 
reomsorgen får ett bättre resultat än riksgenomsnittet i Socialstyrelsens nationella 

kät, och även Region Gotlands särskilda boende får ett bättre resultat än riksg
nomsnittet. De boende på Region Gotlands särskilda boenden är främst n
vårdinsatser, boendemiljö och tryggheten i boendet (Region Gotland,

Region Gotland började 1997 med arbetet att införa Balanserade styrkort.
implementerades till en början på konsult och servicekontoret för att sedan

2 sprida sig till alla delar av Region Gotland. Syftet var att ”Säkerställa att fler 
perspektiv än det traditionella ekonomiska perspektivet tas med i bedömningen om 

d som skapar värde för regionen” (Region Gotland, 2012 b). 

ambandet mellan de olika styrdokumenten och ekonomistyrningen inom Särskilt boende på Gotland
tillsammans med laterala relationer inom verksamheten (vår tolkning).

Överst i styrningen så finns det ett koncernstyrkort som täcker in hela Region Go
rksamhet. Regionfullmäktige fastställde 2011-04-26 koncernstyrkortet för 

2015. Här finns verksamhetsidé, vision, visionsmål och strategier

Vision 2025

Koncernstyrkort

Nämndstyrkort

Privat regi

Upphandling

Kvalitetsdokument

Offentlig regi

Verksamhetsstyrkort

11 
 

I empiriavsnittet presenteras Region Gotlands styrning och Regionens Balanserade 
styrkort. Vidare undersöks kvalitetsdokumentet som ligger tillgrund för upphandling, 
kommunikation och uppföljning av verksamheterna. I detta kapitel presenteras även 
organisationerna som fallstudien bygger på. Kapitlet avslutas med en sammanfatt-
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Nämnderna i sin tur fastställde sina styrkort i oktober samma år för perioden 2011-
2015. Nämndernas framgångsfaktorer i respektive styrkort skall ingå i nämndernas 
verksamhetsplanering och följs upp löpande under året. Värdering och analys av re-
sultatet sker i samband med årsredovisningen. 

4.2 Socialnämndens Balanserade styrkort 

Enligt Westerén (2012) uppstod Socialnämndens nya balanserade styrkort, perioden 
2011-2015, genom att de förtroendevalda tillsammans med en processledare arbetade 
fram ett grundförslag. I denna process så identifierades vilka framgångsfaktorer som 
var viktigast men även hur framgångsfaktorerna skulle mätas och följas upp. I första 
hand så utgick nämnden från de redan fastställda koncernstyrkorten men även Soci-
alnämndens styrkort från föregående period. Därefter kommunicerades styrkorten till 
tjänstemännen på Socialförvaltningen vilket skapade följdfrågor från förvaltningen. 
När alla följdfrågor sedan var utredda så fanns ett nytt styrkort vars fokus låg på bru-
karen och ökat brukarinflytande som sedan antogs av en enig nämnd. 

Westerén (2012) uppger att detta arbete var en process som tog många timmar och 
förväntningarna ute i verksamheten var stor då arbetssättet med Balanserade styrkort, 
med tiden, blivit allmänt accepterat. Westerén (2012) understryker att man måste se 
dokumentationen i styrkorten som ett levande dokument som underhålls i en ständig 
process av förändring. 

Westerén (2012) upplever att nämnden försöker ha en balans mellan de olika per-
spektiven. Dock är det svårt under rådande omständighet då det ekonomiska läget 
tvingar nämnden att få största möjliga välfärd för Regionens begränsade budget. 
Nämnden är dock överens om att fokus bör ligga på brukarperspektivet och medarbe-
tarperspektivet. Det skulle enligt Westerén (2012) leda till en ökad lönsamhet på lång 
sikt och en ökad attraktivitet både för gotlänningar och eventuellt tillflyttande. Det 
svåraste perspektivet att jobba med är enligt Westerén samhällsperspektivet, hur får 
man folk att bo kvar och hur får man folk att flytta hit? 

Det som även ligger till grund för Socialnämnden styrkort är nämndens värdegrund 
och strategier. De tre grundläggande värderingarna är delaktighet, förtroende och 
Omtanke.  För att nå de fem visionsmål som härleds från koncernstyrkortet har Soci-
alnämnden tagit fram åtta strategier. Dessa är enligt Region Gotland (2011): 

• Barnperspektivet ska genomsyra allt arbete 

• Socialnämnden prioriterar barn och ungdomar 

• Socialnämnden möjliggör inflytande och säkrar likabehandling 

• Socialnämnden agerar förebyggande 

• Främja folkhälsa och tillgänglighet 

• Socialnämnden arbetar för att så många som möjligt har arbete/ sysselsättning 
efter var och ens förmåga 

• Socialnämnden satsar på kompetensutveckling och ett professionellt ledar-
skap 

• Socialnämnden informerar tydligt och använder ett begripligt språk 
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Det Balanserade styrkortet i socialnämnden är uppbyggt av fem perspektiv som ser 
ut enligt följande: 

 

Figur 5: Region Gotlands Balanserade styrkort (Region Gotland, 2011 s.1) 

4.2.1 Samhällsperspektivet 

Samhällsperspektivet präglas till stor del av fokuset på samhällsutveckling där Regi-
on Gotlands ”Vision 2025” är i centrum (Region Gotland, 2011). De övergripande 
visionsmålen är: 

• Befolkningen ska vara minst 65 000 invånare på Gotland år 2025 

• Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet 

• Gotland är den naturliga mötesplatsen i östersjöregionen 

• Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet 

• Gotland är en världsledande ö- region i miljö- och klimatfrågor. 

Som ett komplement till dessa visionsmål har Regionen tagit fram delmål som gäller 
från 2011 till 2015. Delmålen är bland andra att befolkningen ska ligga 59 000 invå-
nare 2015 och att självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksge-
nomsnittet. För att uppnå dessa delmål har Regionen tagit fram tio framgångsfaktorer 
som verksamheten behöver vara bra på och som de inte får misslyckas med (Region 
Gotland, 2011). Man vill stärka medborgarnas möjlighet till dialog och inflytande 
genom att ha 24-timmars service och göra information begriplig för invånarna. Man 
vill även underlätta för medborgare att delta i debatter om samhället, utnyttja kvalita-
tiva undersökningar och utveckla sociala medier. Regionen vill även främja hälsa 
och förebygga sjukdomar genom att erbjuda hjälp vid rökavvänjning, och hjälp med 
att nå en hälsosam vikt. Man vill även främja fixartjänster och förebyggande hembe-
sök hos äldre (Region Gotland, 2011). 
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Region Gotland (2011) anger att man vill satsa på kultur, idrott, kvinnor och ungdo-
mar för att främja hållbar tillväxt och sysselsättning. Några ytterligare framgångsfak-
torer som anges i samhällsperspektivet är; höja utbildningsnivån, bredda besökssä-
songen, stärka varumärket Gotland, främja trygghet och säkerhet, säkra god plane-
ring av bostadsförsörjning, stödja olika utvecklingsinitiativ, och öka takten för att 
ställa om till förnyelsebar energi. 

4.2.2 Processperspektivet 

Den första framgångsfaktorn i processperspektivet är att Region Gotland (2011) en-
dast ska ha en väg in. Med detta menas man ska ha en kundtjänst som kan lotsa vida-
re till den aktuella förvaltningen eller nämnden man vill komma i kontakt med. Den 
andra framgångsfaktorn är att man genom bland andra kvalitetsuppföljning och bru-
karupplevelse, gör att brukare med hemsjukvård får färre kontakter och bättre sam-
ordnade insatser. Den tredje framgångsfaktorn är att på alla nivåer ska ha snabba, 
effektiva och smidiga processer med fokus på brukarens bästa (Region Gotland, 
2011). Detta avstäms bland annat i regionstyrelsens arbetsutskott varje år. Man vill 
utveckla samverkan med andra myndigheter och diverse ideella föreningar, även 
detta med fokus på brukarens bästa. Man vill även lära sig genom att följa upp, rap-
portera och analysera resultat, men även genom att lära sig av andra kunna förbättra 
processerna inom Region Gotland. 

4.2.3 Medarbetare- och ledarperspektivet 

Det övergripande målet för medarbetar- och ledarperspektivet, är att ” medarbeta-
re/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utma-
ningar” (Region Gotland, 2011 s.7). En av framgångsfaktorerna i detta perspektiv är 
att skapa ett arbetsklimat som möjliggör inflytande och ansvarstagande, och att sam-
tidigt se medarbetaren som en tillgång. En andra framgångsfaktor är att försöka be-
hålla de medarbetare som har kompetens som är svår att ersätta. Man vill även höja 
medarbetarens kompetens och utveckla den utifrån den specifika verksamhetens be-
hov.  Den fjärde framgångsfaktorn är att man vill att ledarna ska ta vara på de idéer 
som dyker upp, ge återkoppling och uppmuntra medarbetarnas utveckling 

4.2.4 Ekonomiperspektivet 

Några av framgångsfaktorerna i ekonomiperspektivet är god ekonomisk hushållning, 
fokus på förebyggande arbete, långsiktig planering med demografisk följsamhet och 
affärsmässighet i upphandling och avtalsskrivning (Region Gotland, 2011). Man vill 
även ha en ekonomisk uppföljning och utvärdering som sköts löpande i verksamhe-
ten. Man vill uppnå det genom att förankra sina ekonomiska beslut på samtliga nivå-
er. De förändringar som ska genomföras ska vara analyserade genom konsekvens-
analyser från samtliga fem perspektiv i det Balanserade styrkortet. Till sist vill man 
även utöka de verksamheter som finansieras genom ersättningsmodeller (Region 
Gotland, 2011). 

4.2.5 Kundperspektivet 

Målet i kundperspektivet är att ”Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av 
god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta” (Region Gotland, 
2011). Genom bland annat brukarenkäten vill man enligt styrkortet skapa förtroende 
till mottagaren genom tydlig information och respektfullt bemötande.  
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Man vill även att brukaren ska ha inflytande över sin egen vardag genom lyhördhet 
och flexibilitet från vårdgivaren. Man vill även att medborgarna ska vara medvetna 
om kvalitetsgarantierna och att det förs en dialog om dessa med både medarbetare 
och brukare. 

4.3 Kvalitetsdokumentet 

”Socialnämndens samlade kvalitetsdokument anger de krav på kvalitet som ställs på 
utförare som verkställer biståndsbedömda insatser till personer i särskilt boende och 
korttidsplats enligt socialtjänstlagen” (Region Gotland, 2010 a s.4). Kvalitetsdoku-
mentet för Särskilt boende och korttidsplats inom Region Gotland har sin utgångs-
punkt i de föreskrifter och allmänna råd för kvalitet i verksamhet och ledningssystem 
som Socialstyrelsen har tagit fram. Tanken med ledningssystemen är att ur ett bru-
kar- och patientperspektiv ge en kvalitetssäkrad vård och omsorg samt förebygga 
risker så lång som det är möjligt. Utgångspunkten i Socialtjänstlagen är integritet och 
respekt för människors självbestämmande som verksamheten ska byggas på för att 
skapa en värdegrund i organisationen (Region Gotland, 2010 a). Socialnämnden ska 
se till att äldre människor får ha en aktiv och meningsfull tillvaro tillsammans med 
andra och att de får möjlighet att bo självständigt under trygga förhållanden. 

I kvalitetsdokumentet anges att Region Gotland använder sig av Balanserat styrkort 
för målstyrning. Syftet med styrkortet är enligt kvalitetsdokumentet att styra och föl-
ja upp Regionens strategier och visioner. Man nämner vidare att brukare/kunder ur 
styrkortets kundperspektiv ska bli bemött med respekt, känna sig delaktig och att 
brukaren ska få de aktuella tjänsterna utförda med god kvalitet. 

Kvalitetsdokumentet beskriver sedan utförarens ansvar för verksamhetens genomfö-
rande och att tjänsterna utförs enligt de lagar som reglerar verksamheten. Utföraren 
ska även lämna uppgifter som beställaren begär, men även uppgifter och statistik 
som efterfrågas av nationella myndigheter och andra organisationer. Socialnämnden 
omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär att allmänheten har möjlighet att ta 
del av de handlingar som inkommer såvida handlingarna inte omfattas av sekre-
tesslagstiftningen (Region Gotland, 2010 a). Utföraren behöver samarbeta med be-
ställaren och finns behovet ska utföraren även medverka vid samverkansmöten. Kva-
litetsdokumentet revideras med jämna mellanrum tillsammans med riktlinjer och 
rutiner, och detta ska utföraren meddelas. Vidare anges att kvalitetsdokumentet ska 
vara känt av samtliga anställda (Region Gotland, 2010 a). 

Enligt kvalitetsdokumentet är Särskilda boenden avsedda för äldre personer som på 
grund av hög ålder, funktionsnedsättningar av fysisk eller psykisk karaktär eller all-
varlig sjukdom har ett varaktigt behov av vård- och omsorgsinsatser på olika nivåer 
för sin dagliga livsföring. Det är då viktigt att utföraren anpassar och utformar verk-
samheten så att brukarens förmåga, resurser och önskemål uppmärksammas och tas 
tillvara. Särskilda boenden ska ha gemensamma lokaler för måltider, fritidsaktivite-
ter, kulturinslag samt uteplatser enligt kvalitetsdokumentet (Region Gotland, 2010 a). 

Kvalitetsdokumentet behandlar även särskilt boende vid demenssjukdom. Innan det 
kan fattas något biståndsbeslut för brukaren behövs en demensutredning och ett fast-
ställande av demensdiagnos. Den personal som jobbar med demenssjuka ska ha en 
särskild kompetens om demenssjukdomar. Det är viktigt att utföraren har rutiner på 
hur genomförandet uppfylls där dess krav är säkerställda. 
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Det krävs kunskap om demenssjukdomar och kunskaper i arbetsmetodik och förhåll-
ningssätt för att kunna tillhandahålla en god demensvård. Demenssjuka ska få möj-
lighet till anpassad rehabilitering när de drabbas av funktionsnedsättningar för att öka 
livskvaliteten och bromsa demensutvecklingen (Region Gotland, 2010 a). 

4.4 Upphandlingsprocessen 

Upphandling av särskilt boende har en lång bearbetningstid som initieras av ett poli-
tiskt beslut. Westeréns (2012) personliga uppfattning, att konkurrensutsätta vissa 
verksamheter, är att det skall tillföra ökad mångfald och nya idéer. Det som hon upp-
lever som svårt är att vissa aktörer både bedriver välfärd men även flyttar en stor del 
av välfärdskapitalet utomlands vilket hon uppfattar som provocerande. Denna pro-
blematik är dock inte möjlig att åtgärda på kommunal nivå då alternativet blir att inte 
konkurrensutsätta alls. Om någon verksamhet skall konkurrensutsättas så bör det 
enligt Westerén (2012) prövas från fall till fall och det skall finnas en majoritet i 
nämnden som tror att en konkurrensutsättning kan tillföra något. Dock understryker 
hon att det kommunala alternativet inte får försvinna, utan skall finnas kvar som ett 
komplement till det privata alternativet för att behålla konkurrensen. Det är även vik-
tigt att behålla brukarperspektivet när en verksamhet konkurrensutsätts (Westerén, 
2012). 

4.4.1 Förfrågningsunderlag6 

Socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag som arbetas 
fram av en grupp med olika kompetenser; ekonomi, beställarens funktion, hälso- och 
sjukvård och slutligen en upphandlare som tar hand om formalia. Nu för tiden är alla 
upphandlingar inom Regionen datoriserade och läggs in i ett datasystem. I förfråg-
ningsunderlaget hänvisar upphandlingsgruppen till Regionala policyer, vad som gäll-
er för miljön och vad som gäller för aktuella styrkort. Man hänvisar även till vad som 
gäller politiskt, man vill ha krav på motsvarande yttrandefrihet eller meddelandefri-
het. Gruppen skriver även in olika politiska viljeyttringar angående kollektivavtal, 
det kan dock bli problem när man ska ta hänsyn till företag som inte ligger i Sverige 
då de har andra typer av löneavtal. Dock brukar det inte vara några problem eftersom 
de flesta företagen kommer ifrån Sverige.  

Gruppen samlar ihop alla dessa delar i ett förfrågningsunderlag där man har alla de 
formella delarna tillsammans med de mer verksamhetsinriktade delarna, som specifi-
cerar vad det är man ska lägga bud på. Till detta finns det sedan en mängd olika 
bilagor där det står hur uppföljningen ska skötas, där det in i detalj framgår vad som 
ska utföras beträffande sjukvård, mat samt tillgänglighet av personal. De dokumen-
ten kallas uppdrag och kvalitetsdokument. Förfrågningsunderlaget och medföljande 
bilagor blir väldigt omfattande. Sedan undersöks om det är en verksamhet med be-
fintlig personal, då ska det meddelas hur mycket personal det finns och hur lönesätt-
ningen ser ut så att man får en bild av kostnaderna kring driften av verksamheten. 
Här står även hur betalningen sker, per timme, per dygn eller per vecka. Det beskrivs 
även hur anbuden ska utvärderas och om referenser krävs skrivs även det in.  

Upphandlingsenheten strävar efter att beställningsunderlaget skall vara så transparent 
som möjligt för att underlätta för företagen som lägger anbud.  

                                                 
6 Detta avsnitt bygger på intervju med David Taylor och Anette Andersson på Region Gotlands upp-
handlingsenhet. 
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Detta arbete tar flera månader och till och med upp till ett år. En viktig detalj är att 
kvalitetsdokumenten, som ligger till grund för beställningsunderlaget, gäller både för 
egen regi och privat regi och kraven som ställs vid upphandling är samma krav som 
ställs vid egen regi. Det enda som kan skilja är när det är få vårdplatser på en enhet, 
då kostnaden för hälso- och sjukvård blir för stor. Då blir kostnaden för Regionen för 
stor för att kunna köpa tjänsten. Där stöttar Regionen med hälso- och sjukvård, oftast 
på kvällar och helger. Det är dock ingen skillnad på vårdkvaliteten på grund av detta. 
Det görs då ett avtal utan kostnad mellan vårdföretaget och Regionen, vilket ger ett 
billigare pris på tjänsten som upphandlats för Regionen. Kravet på ansvar är dock det 
samma även när regionens personal går in. Ersättningen för utförandet kan variera 
beroende på om det är ett ramavtal eller ett entreprenad avtal. Skillnaden beror på 
garantier i beläggning i de olika avtalen. I ett ramavtal köper vårdföretaget tjänsten 
av Regionen medans verksamheten fortfarande är Regionens i ett entreprenadavtal . 

4.4.2 Annonsering 

När beställningsunderlaget inklusive bilagor är komplett så lämnas det till social-
nämnden för antagning. Det brukar vara förenklad upphandling7 som är aktuellt. Ef-
ter beslut så får upphandlingsenheten tillstånd att annonsera ut upphandlingen. Däref-
ter väntar man i minst 40 dagar och under den tiden har företagen som lägger anbud 
möjlighet att ställa frågor. Svaren på dessa frågor läggs ut samtidigt så att alla aktörer 
delges samma information. Upphandlingsenheten beslutar sedan om ett datum då de 
inte tar emot frågor längre. Allt detta är reglerat i LOU8. 

4.4.3 Utvärdering 

När de 40 dagarna passerat så kontrolleras om det kommit in några anbud och sedan 
sätter upphandlingsenheten i gång med att utvärdera anbuden. I regel spelar priset 
stor roll då kraven på kvalitet är så tydligt ställda att alla som lägger anbud lever upp 
till kraven. Upphandlingsenheten kontrollerar att företagen som lämnat anbud möter 
de krav som ställs på skatter, ekonomi och att man är ett registrerat bolag . Fram till 
att nämnden antagit ett anbud råder det sekretess. Sedan görs en bedömning vilket 
anbud som ska vinna och en rekommendation görs till nämnden. Därefter skriver 
förvaltningschefen kontrakt med de som fått anbudet. Ibland har det krävts förhand-
lingar då anbuden från företagen varit för högt.  

4.4.4 Kravdokument 

Det balanserade styrkortet är för vagt som styrinstrument vid en direktbeställning av 
en verksamhet. Vissa delar av styrkortet har dock en mindre funktion för en privat 
vårdgivare till exempel, medarbetar och ledningsperspektivet som i regel styrs mer 
från det privata vårdföretaget än från Regionen. De privata företagen har ofta egna 
mål, avtal och system för kompetensutveckling och uppföljning.  

Mycket av det Balanserade styrkortet ligger i bakgrunden, men klimatpåverkan och 
miljö är generellt beskrivet. Det som har störst bäring i en upphandling är brukarper-
spektivet för det ska följas.  
                                                 
7 Deltagande leverantörer skall lämna anbud och den upphandlande enheten får förhandla med en eller 
flera anbudsgivare (Region Gotland, 2010 b). 
 
8 1 kap. 9 §: "Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare 
principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas." Källa: https://lagen.nu/2007:1091  
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Det är upphandlingsenhetens uppgift att det skrivs in i kravdokumenten vad brukaren 
ska få, hur den ska bli bemött och detta specificeras i kravdokumenten som ” skall 
krav”. Det är brukaren som är viktigast och står i centrum. Den privata vårdverksam-
heten följs sedan upp på samma sätt som den offentliga. Detta görs genom nationell 
uppföljning, egenkontroll och branschråd. På branschråden informeras om eventuella 
förändringar som kan bli aktuella. När det blir lagändringar så är verksamheten i 
egen regi tvungen att följa dessa medan ett privat vårdföretag kan kalla till förhand-
ling. Om man inte kommer överens finns möjligheten att säga upp avtalet. Upphand-
lingsavtalen har ofta klausuler om förlängning eller uppsägning. Avtalet innehåller 
en period på fyra år, därefter en förlängning på två år och därefter en förlängning på 
ett år. Sedan är det dags för en ny upphandling .  

4.4.5 Upphandlingsavtalet med Solrosen 

Upphandlingens förfrågningsunderlag består enligt Hultemar (2012) av Kvalitetsdo-
kument för särskilt boende och korttidsplats, Administrativa föreskrifter, avtalsmall, 
ersättningsdokument, individavtal, missiv och process för borådet. Kvalitetsdoku-
mentet kommer vi att beskriva i avsnitt 4.5.  De administrativa föreskrifterna, för 
upphandling 2010-516, anger orienteringen kring uppdraget, upphandlingsföreskrif-
ter, prövning av anbud samt kommersiella villkor .  

De inriktningar som beställaren efterfrågar i de administrativa föreskrifterna är både 
permanent boende samt korttidsboende i form av särskilt boende för äldre personer 
med demenssjukdom eller med funktionsnedsättning. Under rådande upphandling 
råder det enligt de administrativa föreskrifterna upphandlingssekretess vilket gör att 
alla informationer om anbuden, dess antal och vilka som lämnat anbud är hemligt 
fram till att upphandling på ett eller annat sätt är avslutat (Region Gotland, 2010b). 

Både utförare och beställare ska enligt avtalsmallen upplysa den andre parten om det 
är några eventuella förhållanden som kan påverka vad som har avtalats. Utföraren är 
även skyldig att följa de skallkrav, lagar och riktlinjer som framgår i kravspecifika-
tionen för uppdraget. Om utföraren under avtalsperioden ämnar byta chef eller ar-
betsledare ska detta meddelas till beställaren för godkännande (Region Gotland, 2010 
b). 

4.5 Särskilt boende på Gotland 

Enligt Region Gotland (2010b) ”skall det särskilda boendet erbjuda en bostad där 
service och omvårdnad, samt hälso- och sjukvårdsinsatser ges dygnet runt, till perso-
ner med omfattande vård- och omsorgsbehov under kortare tid eller tillsvidare”. Den 
personen eller brukaren som beviljats plats på ett särskilt boende är i många fall per-
soner som är över 65 år gamla men det är inget krav. De som erbjuds plats är perso-
ner med vissa behov som inte är möjligt att tillgodose i ett vanligt boende. Brukaren 
eller den boende är ”personer med omfattande vård- och omsorgsbehov som varierar 
från olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar till demenssjukdomar med 
olika svårighetsgrad, samt vård i livets slutskede” (Region Gotland, 2010 b s.4). 
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Socialförvaltningen bedömer att behoven inom särskilt boende på Gotland består av 
fem inriktningar som är: 
 

• Särskilt boende 
• Särskilt boende för personer med demenssjukdomar 
• Korttidsplatser 
• Korttidsplatser för personer med demenssjukdomar  
• Korttidsplats för vård i livets slut. 

4.5.1 Solrosen 

Solrosen serviceboende är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. 
Verksamheten som ligger i Visby startade 1996. Solrosen ägs och drivs av Skåninge-
gård omsorg AB som även har verksamheter inom hemtjänst och psykvård. Solrosen 
har 16 lägenheter uppdelat på två avdelningar, Solen och Rosen (Skåningegård om-
sorg AB, 2012) . Solrosens målsättning är att bedriva vård som innebär att de boende 
har en trygg och hemlik miljö, att arbetet sker med värme och humor, att stimulera de 
boende till olika aktiviteter som bevarar dess självkänsla, att hjälpa de boende med 
det som de inte längre klarar av att göra själva och behålla det friska (Skåningegård 
omsorg AB, 2012). 

4.5.2 Iliansgården 

Iliansgården drivs av Region Gotland och öppnade för första gången 1962. Från bör-
jan var det ett ålderdomshem men byggdes senare om till särskilt boende för demens-
sjuka under 2000-talet. I huset finns tre avdelningar, Ängstäppan, Åkerlyckan och 
Solrängi. Varje avdelning har 10 lägenheter, dvs. 30 lägenheter totalt (Näslund, 
2012). Iliansgården arbetar efter de kvalitetsdokument som är fastslagna av social-
nämnden 2010. De arbetar även efter Region Gotlands äldrepolitiska program 2010-
2015. Fokus läggs på vården av den enskilde brukaren och att miljön skall vara så 
hemlik som möjligt. All mat lagas på plats, ofta med hjälp av de boende som kan. 
Iliansgården blev 2011 nominerad till Arlas guldko i klassen ”Bästa Seniorservering” 
(Region Gotland, 2012 c). 

4.6 Kommunikation i löpande verksamhet 

Socialförvaltningens beställaravdelning har arbetar med uppföljning av verk-
samheten genom ett årshjul. När beställaravdelningen fått in resultat av bland 
annat, brukarundersökning, kvalitetsregistret, vårdavvikelser, Lex Maria- an-
mälningar, Lex Sarah- anmälningar samt kvalitetsberättelser, ska detta analy-
seras. Analysen av dessa resultat sker normalt under januari månad. sedan görs 
en plan för hur detta ska uppföljas generellt, och vilka områden som eventuellt 
ska prioriteras med riktad uppföljning. Den generella uppföljningen redovisas 
sedan under februari och mars medan den riktade uppföljningen redovisas lö-
pande under årets lopp. Det sker två delårsrapporter under året och under no-
vember och december arbetar beställaravdelningen med en kvalitetsenkät. 
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4.6.1 Solrosen9 

Solrosen påverkas inte av Region Gotlands balanserade styrkort i den löpande verk-
samheten. Däremot så påverkas de av Region Gotlands Kvalitetsdokument för Sär-
skilt boende och korttidsplats. Företagets Verksamhetschefer rapporterar in till VD 
månatligen huruvida budget följs eller inte. Företagsledningen arbetar ständigt med 
att få verksamhetscheferna att ta ett större ekonomiskt ansvar utifrån budget.  

Ekonomichef och VD har årligen en genomgång med varje verksamhetschef kring 
budgetarbete och äskanden. En gång per år träffar VD, ekonomichef samt verksam-
hetschef för att sätta ekonomiska mål samt föra ut styrelsens beslut om sådana. Före-
tagsledningen kontrollerar även verksamheten genom att Verksamhetscheferna må-
natligen besvarar ett antal givna frågor om personal, ekonomi, brukare samt produk-
tion. Detta utgör grunden för VD att återrapportera till styrelsen. 

Det är verksamhetschefens uppgift att se till att ekonomin är i balans. Det som är 
minst lika viktigt enligt, är att personalen arbetar med ett öppet sinne, värme och 
respekt. Det vill säga Solrosens värdegrund. Ett av de nyckeltal som mäts är antalet 
dygn som tas upp av brukare.  

Det är relevant för ekonomin att det är full beläggning. Om ett rum skulle vara tomt 
några dagar så får Solrosen mindre ersättning från Regionen, så det är viktigt att det 
kommer in nya hyresgäster. Det är betydelsefullt för personalen att förebygga olyck-
or då det blir avdrag i ersättningen från Regionen om en brukare hamnar på sjukhus. 
Ett annat nyckeltal är personalens sjukfrånvaro. Att få personalen delaktig i det dag-
liga arbetet och tillsammans försöker hitta lösningar om någon mår dåligt.  

Två gånger om året arrangeras ett branschråd där alla verksamhetschefer inom de-
mensboende träffas. Det är Regionen som bjuder in och de har en dagordning. Man 
får träffa Regionens och de privata företagens verksamhetschefer och de har möjlig-
het att skicka in eventuella frågor i förväg. Även om vissa är konkurrenter så är det 
trevligt att kunna delge varandra tips och råd. Det är enligt ett bra initiativ av Regio-
nen och hon konstaterar att de flesta vårdhemmen brottas med samma problem. 

4.6.2 Iliansgården 

Iliansgården blir enligt Näslund (2012) påverkade av Regionens balanserade styrkort, 
men det primära är att ekonomin ska vara i balans. Det lämnas löpande rapporter om 
ekonomin och följs inte budgeten så får verksamhetschefen förklara sig. Det kan bli 
konflikter mellan ekonomistyrning och kvalitet. Det är mest konflikter i fråga om 
personalen då det är personalen som kostar. Verksamhetschefen måste göra bedöm-
ningen om man ska ha vikarier när folk är sjuka eller om någon är borta. Dock kan 
man inte gå under en viss nivå i personalgruppen.  

Näslund (2012) återrapporterar frågor om kvalitet och ekonomistyrning till sin när-
maste chef (tjänsten är just nu vakant), och vidare till Lena Lager som är socialdirek-
tör. Socialdirektören vidarebefordrar sedan detta till socialnämnden. Iliansgården 
använder ett dataprogram som kallat Budget och prognos till ekonomin. När det gäll-
er kvalitet så används ett program, Flexsite, som redovisar olika typer av statistik.  

                                                 
9 Detta avsnitt bygger på intervju med Annika Kellqvist9, verksamhetschef på Solrosen och Konny 
Lindblom9, VD på Skåningegård omsorg AB. 
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Det finns även andra dataprogram som behandlar kvalitet t.ex. Senior alert och Fall, 
trycksår och undernäring som rapporterar regelbundet. Det Palliativa registret är en 
kvalitetskontroll, när någon går bort så rapporteras hur vården har varit, bra eller då-
lig. 

Iliansgården får sin budget i förhållande till hur många platser de har och målet är att 
det skall vara fullt året om. Detta innebär 30 platser multiplicerat med 365 dagar. 
Beläggningen mäts i vårddygn och det är det verksamhet mäter och det är det som 
måste uppfyllas, annars får verksamheten mindre ersättning från Regionen. Blir det 
färre vårddygn så får verksamheten mindre ersättning och då måste man dra ner med 
personal. Från att någon avlider får Iliansgården ersättning i en månad och samma 
ersättning utgår ifall någon hamnar på sjukhus.  

Iliansgården är med i branschrådet tillsammans med de privata vårdföretagen.  Näs-
lund (2012) upplever dock inte att dialogen är så öppen med de privata verksamhe-
terna.  Alla verksamhetschefer inom offentlig regi träffas även en gång i månaden. 

4.7 Kvalitetskontroll och uppföljning 

Enligt Socialnämndens kvalitetsuppföljningssystem följer beställaravdelningens ut-
vecklings- och uppföljningsenheten verksamheten regelbundet hos samtliga utförare. 
Utföraren ska samverka med Socialförvaltningen och lämna information, delta i ut-
bildningar och informationsträffar som kan anses betydelsefulla för utförandet. Utfö-
raren ska följa de förutsättningar som anges eftersom det sker en ständig utveckling 
av beställarens kvalitetsuppföljning. Beställaravdelningen samverkar med utföraren 
genom branschråd där samtliga utförare bjuds in för dialoger samtidigt som beställa-
ren passar på att informera om kvalitetsuppföljningen och dess resultat. 

4.7.1 Solrosen10 

Verksamhetschefen definierar kvalitet som kontinuitet, utbildning och delaktighet. 
Med kontinuitet menar hon att solrosen har en låg personalomsättning, vilket skapar 
trygghet för de boende. Solrosen får även en kontinuitet i arbetskraft då personalen 
ofta är villiga att jobba extra vid eventuell sjukdom, eller vid andra behov av vikari-
er. En stor del av de anställda på Solrosen har enligt verksamhetschefen varit anställ-
da sedan verksamhetens start 1996, vilket skapar en kontinuitet och trygghet på ar-
betsplatsen. 

Med utbildning menar verksamhetschefen att samtliga tillsvidareanställda är utbilda-
de undersköterskor. Det finns ingen specifik utbildning för demensvård och enligt 
henne är det traditionellt för lite demensutbildning i undersköterskeutbildningen. En 
av de anställda på Solrosen utbildar sig för tillfället till Silviasyster, som är en utbild-
ning för demensvård. 

Delaktighet är den tredje faktorn som hon tänker på i kvalitetskontrollen. Med det 
menar hon att de boende kan vara delaktiga i den dagliga verksamheten i den mån de 
kan. Det är även viktigt att de boende och anhöriga är delaktiga när genomförande-
planerna ska skapas.  

                                                 
10 Detta avsnitt bygger på intervju med Annika Kellqvist, verksamhetschef på Solro-
sen och Konny Lindblom, VD på Skånegård omsorg AB. 
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De boende har även möjlighet att vara delaktiga när matsedeln planeras och vid re-
noveringsplaneringar. Alla måltider lagas på boendet och de boende får även vara 
delaktiga i måltidsarbetet om de vill och kan.  Det finns mål för hur verksamheten 
ska bedrivas vilket styr organisationen, men Solrosen styrs även av Region Gotlands 
kvalitetsdokument.  VD:n hänvisar även till intresseorganisationen Svenska vårds 
kvalitetskrav för sina medlemmar.  

Den årliga brukarenkäten mäter den upplevda kvaliteten inom vården. Den samman-
ställs och gås igenom i samband med åtgärdsplanen inom Solrosens verksamhet till-
sammans med personalen. Vid anhörigträffar underrättas de anhöriga vilka åtgärder 
som gjorts utefter åtgärdsplanen. Man mäter aktiviteterna som görs med de boende. 
Detta rapporteras sedan vidare till huvudkontoret på företaget.  

Företagsledningen följer upp sjuktal och avvikelser som rapporteras till styrelsen 
kvartalsvis. Beställare följer upp Solrosens verksamhet och återrapporterar vad de 
önskar för förbättringar eller förändringar. Socialstyrelsen granskar Solrosens verk-
samhet och återrapporterar efter tillsyner. Solrosen tar in önskemål och synpunkter 
via brukarmedverkan vid vårdplaneringar och anhörigträffar. 

4.7.2 Iliansgården 

Näslund (2012) understryker svårigheten med att definiera kvalitet, men på Ilians-
gården representeras kvalitet av nöjda brukare, anhöriga, personal och en ekonomi i 
balans. Det görs genomförandeplaner för brukare och då går man igenom vad den 
enskilde efterfrågar och det är kvalitet för den personen. Kvalitet kan enligt henne 
även vara att man arbetar individuellt med den hjälp och service brukaren behöver. 
Iliansgården har även kvalitetskraven från beställaren att leva upp till.  Regionens 
Balanserade styrkort anger att det ska vara en balans mellan perspektiven, vilket le-
der till att det inte finns något prioriterat kvalitetskrav från beställaren. Däremot så är 
ekonomin prioriterad från arbetsgivaren.  

Iliansgården mäter kvalitet genom brukarundersökningar, och i deras verksamhet är 
det i första hand anhöriga som svarar. Det finns även öppna jämförelser i landet där 
alla särskilda boenden jämförs med varandra. Det genomförs även tillsyn från social-
styrelsen, beställarsidan och arbetsmiljöverket där verksamheten kontrolleras. Ilians-
gården använder sig även av ett avvikelsesystem där det rapporteras om kvaliteten är 
bristfällig eller om det är fel på någonting. Personalen rapporterar även in om de upp-
täcker eventuella brister.  

4.8 Sammanfattning av empiri 

Vision Gotland 2025 är en vision som ligger till grund för styrningen inom Region 
Gotland. Målen från visionen delas sedan upp i delmål och de delmål som är aktuella 
för tillfället sträcker sig fram till 2015. Ett av delmålen är att Gotlands befolkning ska 
vara 59 000 invånare 2015. Region Gotland använder sig av balanserade styrkort på 
olika nivåer i sin styrning av verksamheten. Som ett övergripande styrdokument i 
verksamheten har regionen ett koncernstyrkort. Vi har i denna rapport valt Social-
nämndens verksamhet för vår fallstudie. 

Socialnämndens Balanserade styrkort består av fem perspektiv. Dessa är samhälls-
perspektivet, processperspektivet, medarbetar/ledarperspektivet, kundperspektivet 
och ekonomiperspektivet. Varje perspektiv består av ett antal framgångsfaktorer och 
aktiviteter som de planerar att genomföra för att uppnå framgångsfaktorerna på 
nämndnivå. Några av framgångsfaktorerna är: 
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• Långsiktig planering med demografisk följsamhet. 

• Utveckla samverkan med andra myndigheter. 

• Skapa förtroende genom respektfullt bemötande. 

• Höja utbildningsnivån för att möta näringslivets och offentliga sektorns kom-
petensbehov. 

• Se medarbetarna som en tillgång och möjliggöra inflytande och ansvarsta-
gande. 

Syftet med styrkortet är enligt kvalitetsdokumentet att styra och följa upp Regionens 
strategier och visioner.  

Kvalitetsdokumentet för Särskilt boende och korttidsplats inom Region Gotland ut-
går ifrån de föreskrifter och allmänna råd för kvalitet i verksamhet och ledningssy-
stem som Socialstyrelsen har tagit fram. Tanken med ledningssystemen är att ur ett 
brukar- och patientperspektiv ge en kvalitetssäkrad vård och omsorg samt förebygga 
risker så lång som det är möjligt.  

När en verksamhet ska konkurrensutsättas och upphandlas tar Socialförvaltningens 
upphandlingsenhet fram ett förfrågningsunderlag och Kvalitetsdokumentet är en av 
delarna i förfrågningsunderlaget. Upphandling av särskilt boende initieras av ett poli-
tiskt beslut och det är en tidskrävande process att ta fram förfrågningsunderlaget. För 
att på något sätt begränsa omfattningen på vår empiriska undersökning har vi valt att 
undersöka Särskilt boende på Gotland. Vi har gjort semistrukturerade intervjuer med 
verksamhetscheferna på det privata boendet Solrosen, men även på boendet Ilians-
gården som drivs i offentlig regi. De som erbjuds plats på ett särskilt boende är per-
soner med vissa behov som inte är möjligt att tillgodose i ett vanligt boende. Solro-
sens målsättning är att bedriva vård som innebär att brukaren har en trygg och hemlik 
miljö, vilket även överrensstämmer med Iliansgårdens målsättning. De båda boende-
na har även en gemensam nämnare i att de lagar maten till brukarna på boendet. I den 
löpande verksamheten påverkas inte Solrosen direkt utav det Balanserade styrkortet, 
men däremot på ett indirekt sätt genom Kvalitetsdokumentet. Iliansgården påverkas 
direkt av Socialnämndens Balanserade styrkort och de har även utformat ett eget 
verksamhetsstyrkort. 

Verksamhetschefen på Solrosen definierar kvalitet som kontinuitet, utbildning och 
delaktighet, och på Iliansgården representeras kvalitet av nöjda brukare, anhöriga, 
personal och en ekonomi i balans. För att kontrollera kvaliteten inom verksamheten 
följer Socialnämnden upp den årliga brukarenkäten som mäter den upplevda kvalite-
ten inom vården. De båda särskilda boenden vi granskat följer upp verksamheten 
genom att utvärdera eventuella avvikelser som inträffar inom deras verksamhet. 
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5 Analys 

I denna rapports inledning presenterades problematiseringen som leder fram till pro-
blemformuleringen: ”På vilka sätt styr socialnämnden privata och offentliga aktörer 

inom särskilt boende på Gotland?”. Vi har disponerat första delen av analysavsnittet 
efter Malmi & Browns (2008) tolkning av systemsynsättet Management control sy-
stems. Vi analyserar empirin med utgångspunkt från planering, administrativ styr-
ning, belöningar och bonusar, kulturstyrning och cybernetisk styrning. Eftersom det 
Balanserade styrkortet är en del av den cybernetiska styrningen, kommer det att ligga 
visst fokus på detta. Analysavsnittet avslutas sedan med en sammanfattning där pro-
blemformuleringen besvaras. 

5.1 Planering 

Ekonomistyrning handlar enligt Nilsson et al. (2010) om att det bör finnas en lång-
siktig strategi och en plan för hur resurser på bästa sätt ska användas snarare än bara 
kostnadseffektivitet. Region Gotlands långsiktiga målarbete är mot Vision 2025 och 
det Balanserade styrkortet hjälper till att styra mot målen, samtidigt som stora delar 
av Samhällsperspektivet grundas på Regionens vision. Ett exempel i styrkortet är 
delmålet till 2015, då folkmängden på Gotland ska uppnå 59 000 invånare av de slut-
giltiga 65 000 år 2025 (Region Gotland, 2011). 

Kvalitetsdokumentet är en del av förfrågningsunderlaget som tas fram när det plane-
ras för ny upphandling av en verksamhet. När det politiska beslutet tas att en verk-
samhet ska konkurrensutsättas börjar det tidskrävande arbetet med upphandlingen av 
den verksamhet som ska konkurrensutsättas (Region Gotland, 2010 a). Eftersom 
upphandlingsavtalet skrivs på flera år kan det anses vara en typ av långsiktsplanering 
(Malmi & Brown, 2008). 

5.2 Administrativ styrning 

Kraven som Region Gotland ställer på utföraren genom kvalitetsdokumentet är ett 
exempel på hur Malmi & Browns (2008) administrativa styrning kan genomföras. 
Kvalitetsdokumentet beskriver utförarens ansvar för verksamhetens genomförande 
och att tjänsterna utförs enligt de lagar som reglerar verksamheten. Utföraren ska 
lämna uppgifter som beställaren begär, men även uppgifter och statistik som efter-
frågas av nationella myndigheter och andra organisationer.  

De administrativa föreskrifterna är en del av underlaget vid upphandlingen med Sol-
rosen. Föreskrifterna anger orienteringen kring uppdraget, upphandlingsföreskrifter, 
prövning av anbud samt kommersiella villkor. Både de administrativa föreskrifterna 
och Kvalitetsdokumentet har därmed kopplingar till den administrativa styrningen.  

Kvalitetsdokumentet reglerar att den personal som jobbar med demenssjuka ska ha 
en särskild kompetens om demenssjukdomar, vilket är en variant av administrativ 
styrning. Det är viktigt att utföraren har rutiner på hur genomförandet uppfylls där 
dess krav är säkerställda. Det krävs kunskap om demenssjukdomar och kunskaper i 
arbetsmetodik och förhållningssätt för att kunna tillhandahålla en god demensvård. 
Den fjärde framgångsfaktorn i Socialnämndens medarbetar/ledarperspektiv är att 
man vill att ledarna ska ta vara på de idéer som dyker upp, ge återkoppling och upp-
muntra medarbetarnas utveckling. Fokuset på ledarskap återfinns både i New public 
management och den administrativa styrningens ledningsstruktur. 
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5.2.1 Laterala länkar 

Meer-Koistra & Scapens (2008) skriver att det har gjorts förändringar inom organisa-
tioner de senaste åren. Ett exempel är att de flesta organisationer väljer att ha en plat-
tare organisation vilket leder till ett större krav på laterala länkar mellan olika delar i 
organisationen. Enligt Näslund (2012) så träffas verksamhetscheferna, inom offentlig 
regi, en gång i månaden. I denna grupp är de laterala länkarna, enligt Meer-Koistra & 
Scapens (2008), som starkast då de fyra olika strukturerna Ekonomisk struktur, Insti-
tutionell struktur, Social struktur och Teknisk struktur existerar inom samma verk-
samhet. 

En annan typ av nya laterala länkar som uppkommit enligt Meer-Koistra & Scapens 
(2008) är relationen mellan konkurrerande organisationer eller företag som väljer att 
bilda strategiska allianser för att dra nytta av kunskap och stordriftsfördelar. På sam-
ma sätt har Regionens Beställarenhet skapat ett branschråd som innehåller alla verk-
samhetschefer inom särskit boende, både offentliga och privata. I detta råd så disku-
teras och informeras det och det sker även en viss benchmarking då de flesta uppfat-
tar att de brottas med samma problem. Kvalitetsdokumentet reglerar att utföraren 
behöver samarbeta med beställaren och finns behovet ska utföraren även medverka 
vid samverkansmöten. 

5.3 Belöningar och bonusar 

En av framgångsfaktorerna i medarbetar/ledarperspektivet är att skapa ett arbetskli-
mat som möjliggör inflytande och ansvarstagande, och att samtidigt se medarbetaren 
som en tillgång. En andra framgångsfaktor är att försöka behålla de medarbetare som 
har kompetens som är svår att ersätta. Man vill även höja medarbetarens kompetens 
och utveckla den utifrån den specifika verksamhetens behov. En lösning på detta kan 
vara att arbeta med olika belönings- och bonussystem för att öka incitamenten hos 
medarbetarna. 

5.4 Kulturstyrning 

Enligt Westerén (2012) är Socialnämndenämnden överens om att det bör ligga fokus 
på brukarperspektivet och medarbetarperspektivet, det överensstämmer med Olve et 
al. (2004) som har tre av sina sex framgångsfaktorer tagna från medarbetarperspekti-
vet. Malmi & Brown (2008) har även fokus på medarbetarna i kulturstyrningsdelen.  

Utgångspunkten i Socialtjänstlagen är integritet och respekt för människors självbe-
stämmande som verksamheten ska byggas på för att skapa en värdegrund i organisa-
tionen (Region Gotland, 2010). Malmi & Brown (2008) nämner i sin forskning tre 
förslag på hur ledningen kan skapa en värdegrund i organisationen. Enligt Osborne 
(2010) är nyckeln till ett lyckosamt ledarskap inom serviceyrken att utbilda och mo-
tivera servicepersonalen att skapa en positiv interaktion med konsumenten. Målet i 
Socialnämndens kundperspektiv är att ”Brukarna/kunderna upplever att de får tjäns-
ter av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta” (Region Got-
land, 2011). Genom bland annat brukarenkäten vill man enligt styrkortet skapa för-
troende till mottagaren genom tydlig information och respektfullt bemötande. 
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5.5 Cybernetisk styrning 

Nörreklit (2000) kritiserar det Balanserade styrkortet för att sakna tidsperspektiv i 
orsak verkan sambandet och tidsfaktorn är något som kan vara värt att beakta. Tids-
faktorn är något som även Näslund (2012) nämner då implementeringen av styrkortet 
på Iliansgården varit en pågående process som tagit tid. Efter ett antal år av 
styrkortsarbetet fungerar det nu betydligt bättre och igenkänningsfaktorn av det Ba-
lanserade styrkortet och dess perspektiv har höjts. Flertalet skribenter och däribland 
Kaplan & Norton (1996) skriver att det kan finnas behov av ytterligare ett perspektiv 
för att komplettera de tidigare fyra i det Balanserade styrkortet. Region Gotland 
kompletterar de fyra originalperspektiven med ett femte perspektiv som tituleras 
Samhällsperspektivet. Region Gotland vill ”Säkerställa att fler perspektiv än det tra-
ditionella ekonomiska perspektivet tas med i bedömningen om vad som skapar värde 
för regionen” (Region Gotland, 2012 b). Iselin et al. (2011) kompletterar de fyra ori-
ginalperspektiven med ett miljö- & socialt perspektiv vilket har vissa likheter med 
Regionens samhällsperspektiv.  

Enligt Lapsley (2008) är det en ständig konflikt mellan det finansiella perspektivet 
och det entreprenöriella beteendet inom New public management. Enligt Kaplan & 
Norton (1999) togs det Balanserade styrkortet i första hand fram för att organisatio-
ner skulle uppmärksamma andra än de finansiella perspektiven och på så sätt få en 
bättre bild av hur organisationen styrs. Detta kan understrykas både av Näslund 
(2012) och Kellqvist (2012) även om det fortfarande är ekonomin som är prioriterad i 
rapporteringen till arbetsgivaren enligt Näslund (2012). Westerén (2012) upplever att 
nämnden försöker ha en balans mellan de olika perspektiven. Dock är det svårt då det 
ekonomiska läget är ansträngt inom Regionen. Nörreklit (2000) nämner en risk med 
detta. Om ledare tvingas fokusera på kortsiktiga finansiella resultat finns risken att 
ledaren väljer bort satsningar på lärande- och tillväxtperspektivet, som i Regionens 
styrkort gestaltas i form av medarbetare- och ledarperspektivet. Även om man lyckas 
uppnå bra lönsamhet på kort sikt, kan detta leda till dålig effektivitet, bristande kund-
lojalitet och missnöjda kunder(Nörreklit, 2000). 

Näslund (2012) verifierar att de på Iliansgården anpassat styrkortet för att bättre pas-
sa deras arbetssituation vilket överrensstämmer med samverkan som Olve et al. 
(2004) skriver om. Med samverkan menar Olve et al. (2004) när organisationer an-
vänder olika styrkort för olika nivåer av organisationen. Till exempel om man har ett 
styrkort på koncernnivå och ett specifikt styrkort för operativa enheter. Region Got-
land använder sig även av ett Balanserat styrkort på koncernnivå tillsammans med ett 
styrkort på nämndnivå (Region Gotland, 2012 b). Ax & Björnenak (2005) skriver om 
hur styrkortet har justerats för att passa det Svenska arbetsklimatet bättre vilket kan 
liknas vid hur Region Gotland har gjort specifika styrkort för varje nämnd för att 
passa verksamheten bättre. 

5.6 Sammanfattning analys 

För att besvara problemformuleringen för denna uppsats har vi genom vår undersök-
ning kommit fram till att Socialnämndens styrning påverkar offentlig och privat 
verksamhet men på olika sätt. Socialnämndens Balanserade styrkort ligger till grund 
för Kvalitetsdokumentet som både offentlig och privat regi styrs av. 
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5.6.1 Socialnämndens styrning vid upphandling 

Upphandlingens förfrågningsunderlag består i sin tur av bland annat Kvalitetsdoku-
mentet. I upphandlingsfasen så påverkas alla aktörer på samma sätt. Det är Social-
nämndens kvalitetsdokument som styr och kvaliteten i all verksamhet måste ligga på 
samma nivå, oavsett utförare. Enda skillnaden är när nya lagar och förordningar trä-
der i kraft så har den privata aktören möjlighet att säga upp kontraktet alternativt 
omförhandla, för att justera till de nya villkoren. Den offentliga utföraren måste, oav-
sett nya lagar, utföra tjänsten utan möjlighet att avsluta eller förhandla om villkoren i 
verksamheten.   

5.6.2 Socialnämndens styrning vid drift och kommunikation 

Kvalitetsdokumentet har fokus på kund/brukarperspektivet och utelämnar mer eller 
mindre det finansiella perspektivet. I den dagliga driften av verksamheten så är den 
privata aktören mer fri att utöva den ekonomistyrning som passar företaget bäst, men 
givetvis är en förutsättning att kvalitetsdokumentet samt lagar och förordningar följs. 
Det finansiella perspektivet tillsammans med medarbetar/ledarperspektivet styrs mer 
av arbetsgivaren som i Iliansgårdens fall är Socialdirektör Lena Lager, och i Solro-
sens fall är VD för Skåningegård AB; Konny Lindblom. Arbetsgivaren kontrollerar 
via rapportering att budget följs och att medarbetarna gör sitt jobb med brukarens 
bästa i åtanke. Här skiljer Socialnämndens styrkort sig åt, då andra anställningsavtal 
och möjlighet till kompetensutveckling finns hos det privata företaget. Iliansgården 
har en mer direkt styrning av det Balanserade styrkortet då de utvecklat ett eget verk-
samhetsstyrkort, detta för att klargöra relevanta framgångsfaktorer och styrtal för 
deras verksamhet.  

5.6.3 Socialnämndens styrning vid uppföljning   

En stor del av uppföljningen sköts med hjälp av brukarenkäten som både samlas in 
från privat och offentlig regi. Utifrån brukarenkäten finns det ingen skillnad mellan 
offentlig och privat verksamhet, frågorna och hela administrationen kring enkäten är 
gemensamma för båda verksamheterna. Beställaravdelningen gör heller ingen skill-
nad på de uppföljningar som görs årligen och de uppföljningar som görs löpande 
under året. Däremot ser uppföljningen från respektive arbetsgivare ut på olika sätt, då 
de olika verksamheterna ur det hänseendet ser ur på olika sätt. Solrosen mäter aktivi-
teterna som görs med de boende. Detta rapporteras sedan vidare till huvudkontoret på 
företaget. Företagsledningen följer upp sjuktal och avvikelser som rapporteras till 
styrelsen kvartalsvis. Både Solrosen och Iliansgården är delaktiga i de uppföljningar 
som görs av Socialstyrelsen och kontroller som görs av arbetsmiljöverket. Iliansgår-
den har även uppföljning på framgångsfaktorer och mätningar för att visa måluppfyl-
lelse, från det Balanserade styrkortet. 
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6 Slutsats 

Syftet med denna rapport var att undersöka huruvida Region Gotlands styrmodell 
påverkar upphandling, kommunikation och uppföljning mellan Region Gotlands So-
cialnämnd och aktörer inom särskilt boende på Gotland. 

Tidigare forskning (Carlsson & Jakobsson, 2009) kring dåvarande Gotlands kom-
muns Balanserade styrkort visade att kommunikationen av styrkortet fungerade rela-
tivt väl ner till verksamhetschefens nivå. När man kom ner på medarbetarnivå var 
dock inte styrkort så väl förankrat, men enligt vår undersökning har Socialnämnden 
sedan dess lyckats inarbeta styrkortet och fått det att fungera inom organisationen på 
ett bra sätt. 

Vår ursprungliga förväntning av denna undersökning var att det kanske skulle finnas 
något enstaka element i det balanserade styrkortet som påverkade de privata aktörer-
na inom Särskilt boende på Gotland. Vi visste däremot redan innan att de särskilda 
boenden som drivs i offentlig regi till stor del påverkades av styrkortet . Vi fick i ett 
tidigt skede av forskningen reda på att just Socialnämndens styrkort fungerade på ett 
väldigt bra sätt inom den offentliga verksamheten. Utifrån detta gjorde vi sedan vårt 
urval att just fokusera på Socialnämndens Balanserade styrkort. Vi har ifrån flera håll 
fått signaler om att Socialdirektör Lena Lager har varit en stor bidragande orsak till 
att det har fungerat så bra som det gjort med det Balanserade styrkortet inom social-
förvaltningens verksamhet. Är det någon ytterligare som vi skulle velat intervjua för 
vår uppsats så hade det varit hon, men med vår begränsade tid har detta tyvärr inte 
varit möjligt. 

Vi har i vår undersökning kommit fram till att det Balanserade styrkortet påverkar 
både den privata och offentliga verksamheten inom Särskilt boende på olika sätt. 
Solrosen påverkas av styrkortet på ett mer indirekt sätt och då först och främst ge-
nom beställarenhetens kvalitetsdokument. Vad det gäller Iliansgården så har det Ba-
lanserade styrkortet en mer direkt påverkan då styrkorten tillämpas i den dagliga drif-
ten.    

Vidare kan vi konstatera att Kvalitetsdokumentet dock inte innehåller alla fem per-
spektiv från styrkortet utan har störst fokus på kund/brukarperspektivet och medarbe-
tar/ledarperspektivet, medan ekonomiperspektivet är mer eller mindre utelämnat i 
Kvalitetsdokumentet. Vår teoretiska undersökning visar att det är viktigt att fokusera 
på medarbetar/ledarperspektivet för att lyckas med implementeringen med det Balan-
serade styrkortet. Kvalitetsdokumentet specificerar hur medarbetarna förväntas upp-
träda mot brukaren. 

Slutsats 1: Socialnämndens styrning påverkar de privata aktörerna under upphand-
ling genom beställaravdelningens kvalitetsdokument, som är en del av förfrågnings-
underlaget. 

Slutsats 2: Socialnämndens styrning påverkar kommunikationen oberoende om det 
är offentlig eller privat regi. Detta sker bland annat genom beställaravdelningens 
kvalitetsdokument.  

Slutsats 3: Socialnämndens styrning påverkar både privat och offentlig regi i upp-
följningen genom beställaravdelningens årshjul, då kraven som ställs, framförallt på 
kvalitet, är desamma för både offentlig och privat regi. 
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Slutsats 4: Kvalitetsdokumentet genomsyrar allt från upphandling och kommuni-
kation till uppföljning av hela Socialförvaltningens verksamhet. Det fungerar även 
som ett bra stöd för upphandlingsenheten vid framtagande av förfrågningsunderlag 
inför upphandlingar. 

Slutsats 5: Vid upphandling av särskilt boende är det nästan uteslutande priset som 
avgör då kvalitetsdokument tydligt specificerar vad som skall ingå i verksamheten 
och vilken kvalitetsnivå som Regionen förväntar sig av utföraren.   

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vi tycker att det vore väldigt intressant att göra en jämförande studie på en annan 
motsvarande Region som inte använder sig av det Balanserade styrkortet som verk-
tyg. Genom en sådan undersökning skulle man verkligen kunna undersöka balanse-
rade styrkortets effekter i verksamheten.  

Det vore även intressant att göra en jämförande undersökning med ett grannland till 
Sverige som ändå har en liknande organisationskultur med vår. Dels kan det vara 
intressant att göra en undersökning hur de offentliga verksamheterna ser ut i olika 
länder. Dels skulle det vara intressant att se hur väl det Balanserade styrkortet motta-
gits i våra grannländer, och hur deras eventuella variationer på styrkortet ser ut i jäm-
förelse med Regionens styrkort.  

Men framför allt skulle vi tycka att det vore väldigt intressant att göra en djupare 
undersökning av vår fallstudie för att öka reliabiliteten och validiteten i vår under-
sökning. Kandidatuppsatsens begränsade omfattning har tvingat oss att anpassa den 
empiriska undersökningen efter det för att tidsmässigt kunna slutföra vårt projekt. 
Det skulle även vara intressant att jämföra de privata verksamheter som har Ramav-
tal med de verksamheter som har Entreprenadavtal, för att se hur dessa skiljer sig åt 
och vilka likheter som finns.  
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Bilaga 1 

Frågor Agnethé Näslund, Annika Källqvist och Konny Lindblom 

Hur skulle du definiera kvalité inom er verksamhet? 

Finns det nedskrivna definitioner på kvalitet inom er verksamhet? 

Vad uppfattas som det viktigaste kvalitetskravet inom er verksamhet? 

Hur mäter ni kvalitet inom er verksamhet? 

Region Gotland använder Balanserade styrkort som verktyg i sin ekonomistyrning, 
hur påverkar det er ekonomistyrning? 

Vilken typ av ekonomistyrning använder ni er av? 

Uppfattar du att det någon gång blir konflikter mellan ekonomistyrning och kvalitet? 

Uppfattar du att det kan finnas intressekonflikter mellan företagets ekonomistyrning 
och Region Gotlands ekonomistyrning 

Hur återrapporteras frågor om kvalitet och ekonomistyrning till Region Gotland?  

Hur fungerar er interna kontroll av verksamheten? 

Hur kontrolleras att uppsatta mål, kvalitet och volym uppfylls? 

Vilka är de viktigaste nyckeltalen i er verksamhet? 

Hur fungerar samarbete/dialog mellan beställare och utförare?   

Finns det ett samarbete/dialog mellan privat och offentlig verksamhet? 
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Bilaga 2 

Frågor Hanna Westerén 

Vad ligger bakom ett beslut att konkurrensutsätta en viss verksamhet? 

Hur är dina tankar om Socialnämndens Balanserade styrkort? 

Hur kom nämndens Balanserade styrkorten till? 

Hur fungerar det att arbeta efter de Balanserade styrkorten? 

Om nämnden tvingas att rent ekonomiskt skära ner på någon verksamhet, korrigeras 
kvalitetsdokumenten för att passa verksamheten bättre? 
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Bilaga 3 

Frågor David Taylor och Anette Andersson 

Hur ser upphandlingsprocessen ut? 

Vad är skillnaden mellan ramavtal och entreprenadavtal? 

På vilka sätt påverkar Regionens styrkort upphandlingen? 
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Bilaga 4 

Frågor Mariann Godin Luthman 

Hur påverkar styrkortet kvaliteten inom privat och offentlig verksamhet? 

Är det någon skillnad på kraven som ställs på privat och offentlig verksamhet? 

Hur fungerar kommunikationen mellan Regionen och utförare i löpande verksamhet? 

Hur fungerar kommunikationen mellan Regionen och utförare vid uppföljning av 
verksamheten? 


