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Sammanfattning 
 
Projektet Hela Projektet – Den goda arbetsplatsen är ett jämställdhetsprojekt format av Social-
förvaltningen i Älvsbyns kommun för att genom makt och inflytande hos de anställda kunna 
förändra verksamheten och skapa fler heltidstjänster. Projektet pågick under tiden 2004-07-01 
till 2005-08-31 och deltagare var personal inom Älvsbyns kommuns äldreomsorg. Som 
processutvärderare följde jag processen och arbetet i projektet med syftet att sammanställa 
och beskriva försöksverksamheten samt analysera och förklara utfallet av personalens 
upplevelse av projektet.  
 
Huvudsyftet med projektet var att ge alla anställda en heltidstjänst senast 2008, vilket 
Älvsbyns kommun ser som ett sätt att öka jämställdheten mellan män och kvinnor. Ett annat 
syfte var att låta personalen påverka sin egen arbetsmiljö för att genom sin påverkan forma en 
bättre arbetsplats som i sin tur förväntas ge högre frisktal och en positiv personal som kan 
marknadsföra vårdyrken på ett bra sätt. ”Hela Projektet – Den goda arbetsplatsen” var en 
fortsättning av projektet ”Hållbar kompetensutvecklingsmodell” som handlade om att hitta 
modeller för att kombinera arbete, studier och validering. I projektet arbetade arbetsledare och 
personal tillsammans med en handledare samt projektledaren ute i verksamheten i de olika 
arbetslagen för att utveckla arbetsorganisationen utifrån de olika perspektiven i styr-
instrumentet ”Balanskarta” som utformats av Komanco. 
 
”Balanced Scorecard” (Balanserat styrkort) är ett koncept och en metod för att underlätta 
diskussioner om en verksamhets inriktning. Sedan 1990-talet pågår arbete med olika former 
av balanserat styrkort i svenska kommuner och Komancos ”Balanskarta” är en variant av den 
ursprungliga idén om ett ”styrkort” som utformades inom industrin. Enligt teorin om 
Balanced Scorecard betonas vikten av att välja och anpassa styrtal till organisationens strategi 
och processen med att ta fram ett scorecard börjar uppifrån för att få en bild av organisa-
tionens strategiska vision. I projektet fördes diskussioner gällande betydelsen av att hinna 
igenom hela projektmaterialet. En ledare i styrgruppen betonade diskussionernas betydelse för 
att öka tryggheten och förståelsen i olika personalgrupper på bekostnad av dokumentation av 
verksamheten. Ett syfte var att förbättra arbetsmiljön genom att förena ekonomiska mått och 
så kallade ”mjuka” mått och två av ledarna betonade de två olika aspekterna ”att mäta” och 
”att medvetandegöra” som centrala i projektet. Båda såg möjligheter i att fortsättningsvis 
ytterligare öka den ekonomiska medvetenheten samt förbättra relationerna och samarbetet 
tillsammans med arbetsgruppen. I ett antal arbetslag har den psykosociala arbetsmiljön 
diskuterats och vissa grupper har enats om att ha diskussioner som stående punkt på 
arbetsplatsträffar i fortsättningen.  
  
Resultatet från utvärderingen visade att 63 tillsvidareanställda av den deltidsanställda 
dagpersonalen inom hemtjänsten i kommunens socialtjänst anställs på heltid under hösten 
2005 samtidigt som flexibla scheman införs, vilket kan betraktas som lyckat gällande 
projektets målsättning. Tidigare under projektet har 12 deltidsanställda anställts på heltid och 
5 anställda har fått högre sysselsättningsgrader inom särskilt boende och inom hemtjänsten. 
Dessutom har flexibla scheman införts i olika arbetslag i äldreomsorgen, samarbete och del-
aktighet har utvecklats och ihopslagning av avdelningar och arbetslag har genomförts. När det 
gäller delegering av ansvar har till exempel olika områden som personalen ansvarar för 
utformats gällande larm, leasingbilar och inlämning av papper. Exempel på andra föränd-
ringar gällande utformningen av arbetsmiljön är utbildning i lyftteknik samt införskaffande av 
glidbrädor och bälten etc. för att underlätta det praktiska arbetet. När det gäller personalens 
upplevelse av projektet visade resultatet att 38 anställda upplevde arbetsmiljön som bättre 
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eller mycket bättre samtidigt som 10 anställda upplevde att arbetsmiljön nu är mycket sämre 
eller sämre än innan projektet startade. Flertalet (94) av de anställda upplevde inte någon 
skillnad i sin arbetsmiljö nu jämfört med hur den var innan projektet startade.  
 
Mitt resultat visar på att det fanns en inbyggd problematik i kommunens arbete med Balanced 
Scorecard eftersom konceptet säger sig komma ”nedifrån och upp”. Balanced Scorecard är 
dessutom ett koncept och en metod för att underlätta diskussioner om en verksamhets 
inriktning som ursprungligen utvecklades inom industrin i USA. I den svenska välfärdsstaten 
finns en arbetsrättslig lagstiftning som förhindrar arbetsgivaren att förverkliga den 
rationaliseringspotential som finns inbyggd koncepten. Den privata sektorns marknads-
ekonomiska bas överensstämmer heller inte alltid med den offentliga sektorns logik som i hög 
grad består av tjänsteproduktion och där honnörsord som ”effektivitet” och ”kvalitet” till 
exempel har olika betydelse för politiker, planerare, vårdpersonal och kunder/patienter. Den 
offentliga organisationens komplexa målsättning och många delvillkor som politisk styrning, 
krav på fördelningspolitisk rättvisa, myndighetsutövning och tjänstemannaorganisation skapar 
både hindrande och möjliggörande strukturer.  
 
Min analys är att det både finns effektiva och systematiserande demokratiska aspekter i 
Balanced Scorecard samtidigt som anställda upplevde att konceptet kom ”uppifrån” i en top-
down-process och resulterade i negativitet.        
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Inledning 
 
Denna rapport är en sammanställning av en utvärdering av projektet Hela Projektet – Den 
goda arbetsplatsens försöksverksamhet att genom makt och inflytande hos de anställda kunna 
förändra verksamheten och skapa fler heltidstjänster inom kommunens äldreomsorg. Projektet 
har pågått under tiden 2004-07-01 till 2005-08-31 och fokuserar att alla anställda som vill ska 
ha möjlighet att få en heltidstjänst senast 2008, vilket ses som ett sätt att öka jämställdheten 
mellan män och kvinnor. Min roll som utvärderare har varit att följa processen och arbetet i 
projektet.  
 
Hela Projektet – Den goda arbetsplatsen är en fortsättning av projektet Hållbar kompetens-
utvecklingsmodell som pågick 2003-2004 och fokuserade individens möjligheter att utöka sitt 
kunnande genom flexibel utbildning och att tillgodose arbetsgivarnas kompetensförsörjnings-
behov genom att skapa förutsättningar för att synliggöra och värdera individens kunskaper 
och färdigheter genom validering i ett livslångt lärande (Lundgren 2005).  Vid projektets slut 
hade Älvsbyns kommun börjat utbilda anställda inom äldreomsorgen och prova sin modell 
som hade sin grund i återkommande utbildning och formella betyg och handlade om 
individens livsprojekt och möjligheten att få en ny karriär genom att gå kurser. Projektet hade 
som syfte att hitta en arbetsmetod för de anställda att utveckla sitt arbete och att lösa 
problemet med att de anställdas erfarenheter och kunskaper i arbetet tidigare inte tillvaratagits 
i organisationen.. 
 
Drömmen om den perfekta matchningen mellan utbildning och arbete är en ständigt åter-
kommande fråga som på olika sätt sammankopplar utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken 
(Abrahamsson 2002). Under de senaste tio åren har frågor kring lärande och kompetens stått 
högt på dagordningen (Ellström 2002). Diskussionen handlar om lärande organisationer samt 
nya produktionskoncept och ledningsideal med anspråk på att skapa arbetssystem som bygger 
på en ökad integration mellan arbete och lärande och ett bättre tillvaratagande av de anställdas 
kompetens. Inom ekonomisk forskning framhålls lärande som en viktig mekanism för ökad 
tillväxt, innovativitet och konkurrenskraft och lärande i arbetslivet har länge diskuterats i 
relation till demokratifrågor och utvecklingen av det civila samhället.  
 
Trots ständiga omorganisationer för att effektivisera och förbättra verksamheter inom närings-
liv och offentlig förvaltning har få lyckats utveckla och nå hållbara lösningar (Shani 2003). 
För organisationer har målet varit att rationalisera och öka flexibiliteten och i sin strävan ser 
ledare ofta den tid, kraft och energi som används till lärande som improduktiv. För anställda 
har konsekvensen ofta varit ökad arbetsintensitet, sämre arbetsmiljö, minskad anställnings-
trygghet och många arbetare ser inte tillfället att lära som en generös (löne-) förmån utan 
snarare som ett hot eller måste. Visionen om lärande organisationer innebär en strävan att 
skapa förutsättningar och undanröja hinder för en kontinuerlig och växelverkande utveckling 
av individ och verksamhet (Abrahamsson 2002). Det förutsätter att det finns goda möjligheter 
för ett lärande i det dagliga arbetet som inte begränsas till inlärning av regler och rutiner utan 
som även utvecklar individers problemlösningsförmåga och kreativitet. 
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Metod  
 
Älvsbyns kommun har format ett projekt för att genom makt och inflytande hos de anställda 
kunna förändra verksamheten och skapa fler heltidstjänster. I projektet har 241 anställda inom 
kommunens äldreomsorg deltagit och projektet finns beskrivet i en ansökan till HelaProjektet 
daterad 2004-09-01. Luleå tekniska universitets uppdrag avsåg en processutvärdering av 
försöksverksamheten. Processutvärdering ställer krav på en fortlöpande och en öppen dialog 
mellan utvärderare och de utvärderade. Under processens gång har jag hålligt kontakt med 
projektledaren och försökt ta fasta på nya frågor som kommit upp för att återföra resultat till 
den fortsatta utvecklingsprocessen med ambitionen att stimulera till ett fortsatt processande i 
projektet.  
 
En av fördelarna med en deltagande utvärdering är möjligheten att följa (delar av) processen 
vilket ger ökad kunskap och förståelse för vad som sker och varför. Det ger också kortare 
informationsvägar vilket gjort det lättare för mig att ge återkoppling till framför allt projekt-
ledaren men även i viss mån inom projektet mellan olika deltagare/arbetsgrupper. På så vis 
har gjorda erfarenheter kunnat förmedlas under projektets gång och komma till nytta i ett 
tidigare stadium än vad en utvärdering kan bidra med som sker endast efter att ett projekt 
avslutats. Det har också varit en fördel för mig som utvärderare att bland annat projektledaren 
bistått med information och kunskap som varit till stor nytta och användning och samman-
taget har utbyte av erfarenhet och kunskap bidragit till ökade möjligheter till lärande och 
gemensam kunskapsbildning som har varit av betydelse. 
 
I den klassiska modellen för utvärdering betraktas den som utvärderas som studieobjekt och 
argumenten för ett sådant distanserat förhållningssätt handlar om oberoende och opartiskhet. 
Enligt det traditionella synsättet är det viktigt att under utvärderingens genomförande inte 
onödigtvis kommunicera med föremålet för utvärdering eftersom täta kontakter anses kunna 
skapa beroenden och bidra till att dubbla roller utvecklas. I värsta fall anses kontakten kunna 
leda till att det uppstår en jävsituation kännetecknad av så kallad ”vänskapskorruption”. 
Alternativet till den distanserade kontrollen av måluppfyllelse är ett jämlikt och ömsesidigt 
lärande förhållningssätt, ofta kallat processutvärdering. Processutvärdering är mer aktiv eller 
snarare interaktiv under processens gång och utvärderaren ser som några av sina viktigaste 
uppgifter att underlätta de utvärderades överblick, lärande och beslutsfattande. Resultat 
förmedlas så snabb som möjligt, gärna ”under resans gång”, och även relevanta jämförelse-
data kan vara av stor betydelse för att påskynda inlärningen. Hela utvärderingsprocessen får 
karaktär av hjälp till självhjälp och kan ses som exempel på en lärande organisation. 
 
En risk återfinns gällande det faktum att jag som utvärderare ”samarbetat” med framför allt 
projektledaren eftersom det både kan vara svårare att framföra den negativa kritik som fram-
kommit och att i tillräckligt stor utsträckning framföra den positiva kritik som också fram-
kommit. Det kan bli svårare att synliggöra projektledarens roll på ett rättvisande sätt men trots 
risken ser jag att fördelarna klart överväger nackdelarna. Utan möjligheten att följa processen 
hade jag i större utsträckning fått förlita mig till enbart olika former av dokument och 
intervjuer. Nu har jag istället fått kontinuerlig kunskap genom möten samt telefon- och e-
mailkontakt med projektledaren vilket varit till stor hjälp i mitt arbete. Sammantaget har 
projektledarens öppna förhållningssätt gett mig en form av ”känsla” för den rådande miljön 
och ”kulturen”. Ytterligare en risk med den mer deltagande utvärderingsansatsen skulle kunna 
vara att utvärderaren kan störa processen och också uppfattas som ”kontrollant” istället som 
stöd. Det har framkommit att exempelvis intervjuerna uppfattats som positiva och för mig 
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personligen som utvärderare har de utgjort ett givande tillfälle att få lära mer om själva 
processen och om arbetet som skett i projektet.  
 
Syftet med denna utvärdering är att sammanställa och beskriva försöksverksamheten samt 
analysera och förklara utfallet hos deltagande arbetsplatser.  
 
 

Genomförande 
 
Min uppgift som utvärderare var att genomföra en processutvärdering utifrån två infallsviklar. 
Den ena avsåg att sammanställa och beskriva försöksverksamheten och den andra avsåg att 
analysera och förklara utfallet hos deltagande arbetsplatser. Genom att samla in kvantitativa 
data från projektansvarig samt genom en enkätundersökning var avsikten att kunna beskriva 
projektets utveckling över tid och presentera olika generella mönster och göra jämförelser 
mellan de olika deltagarna och arbetsplatserna. Avsikten var även att samla in kvalitativa data 
genom besök i ett urval arbetsplatser i en mindre intervjustudie med hjälp av semistruktu-
rerade intervjuer med anställda, chefer och dialoghandledare.  
 
Enligt utvärderingsforskaren John Övretveit (1998) har uppdragsgivaren ofta bara en vag idé 
om vad det är som ska utvärderas och utvärderingsforskaren måste därför ägna en hel del tid 
åt frågan vad det är som ska utvärderas. Detta görs, enligt Övretveit, lämpligast genom en 
dialog med uppdragsgivaren eftersom det inte i första hand är de frågor som forskaren kan 
tänkas ha som ska styra utvärderingen utan det som uppdragsgivaren vill ha reda på. Detta 
innebär att vad det är som ska utvärderas ytterligare definieras och beskrivs eller att definiera 
interventionen, vilket är samma sak som ”… an action on, or an attempt to change a person, 
population or organization which is the subject of an evaluation” (1998, s.6).  
 
En annan fråga som utvärderaren inledningsvis har att svara på är: Vilka kriterier ska 
resultaten jämföras mot? Övretveit menar att det är av största vikt att det inte är utvärderarens 
egna kriterier som ska ligga till grund för utvärderingen och dess resultat utan att det är 
uppdragsgivaren som ska definiera dessa kriterier. En del av dessa kriterier fastställdes i 
samband med upprättandet av kontraktet mellan Socialförvaltningen i Älvsbyns kommun och 
Luleå tekniska universitet men såväl frågeställningar som kriterier behöver ytterligare 
utvecklas i dialog med uppdragsgivaren. En ursprunglig idé var att utvärdera antal heltider 
och tjänstgöringsgrad samt ohälsotalen i organisationen men ohälsotalen visade sig svåra att 
urskilja för varje enskild arbetsplats. Den ytterligare specificeringen kom att innebära att mäta 
ökat antal heltider samt höjd sysselsättningsgrad bland de anställda inom äldreomsorgen i 
Älvsbyns kommun, vilka redovisas i rapporten. I uppdraget prioriterades enkätundersökning 
för att nå ut till alla anställda och få en uppfattning av personalens upplevelse eftersom det var 
bland personalen som processen förväntades ske. Vidare fick jag hjälp av projektledaren och 
arbetsledare med att förmedla enkäterna till personalen vid arbetsplatserna för att bespara tid.  
 
Förutom den sammanfattande rapporten var en del av min roll som utvärderare att återföra 
resultaten till den fortsatta utvecklingsprocessen. Formerna för återföringen var avsedda att 
bestämmas efterhand beroende på vilka problem som ska bearbetas. Jag höll en fortlöpande 
kontakt med projektledaren under projekttiden för att utröna hur de deltagande arbetsplatserna 
låg till i arbetet samt för att ge återkoppling efter intervjuer och enkätundersökning.  
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Under våren 2005 deltog jag vid ett arbetsledarmöte samt gjorde 6 intervjuer med anställda 
och dialoghandledare inför uppdragets fokus som var en enkätundersökning. Enkätunder-
sökningen ingick som ett led i processutvärderingen och gjordes i maj och juni 2005. 
Avslutningsvis gjorde jag intervjuer med två chefer (varav en telefonintervju) samt projekt-
ledaren för att få ett vidare perspektiv av projektet och utvecklingen på arbetsplatserna att 
genom makt och inflytande hos de anställda kunna förändra verksamheten och skapa fler 
heltidstjänster inom kommunens äldreomsorg.  
 
 

Analys av enkätundersökningens bortfall 
 
Enkätundersökningen bygger på 241 enkäter. Resultatet grundar sig på 146 svar vilket innebär 
en svarsfrekvens på cirka 61 procent, vilket kan tolkas som en relativt låg procent. Avsikten 
var att förmedla enkäten till alla anställda vid äldreomsorgen i Älvsbyns kommun men efter-
som det var praktiskt svårt att samla alla anställda vid ett mindre antal tillfällen för att besvara 
enkäten skedde förmedlingen av enkäten via projektledare och arbetsledare. De anställda 
ombads lägga den ifyllda enkäten i det bifogade kuvertet och klistra igen för att vidare-
befordras av respektive arbetsledare. Enkäterna skickades sedan in till mig med post av 
projektledaren eller skickades direkt till mig i de bifogade svarskuverten medan några över-
lämnades till mig i samband med besök av projektledaren. Enligt Trost (2001) ger enkät-
undersökningar ofta svarsfrekvenser på mellan 50 och 75 procent. Enkäten i projektet bygger 
på frivillighet och förmedlingen av enkäten bygger på många led med projektledare och 
arbetsledare som mellanhänder. Bortfallet i undersökningen behöver därför inte bero på att de 
anställda ignorerat att besvara enkäten. En annan möjlig anledning till bortfallet kan vara att 
ledarna inte tillräckligt betonat betydelsen av en hög svarsfrekvens i undersökningen. Men 
med tanke på att enkätsvar inkommit från flertalet av de cirka 20 arbetsplatserna/ arbets-
grupperna som deltog i projektet kan tillförlitligheten ändå betraktas som tillfredsställande för 
att ge en uppfattning om personalens upplevelse av projektet. 
  
Målet med undersökningen var att få en uppfattning om personalens upplevelse av projektet. 
Enkäten är uppdelad i fem delar som består av frågor om kompetens, arbetsmiljö, arbets-
situation och kompetensutveckling, projekt- och förändringsarbete samt bakgrundsfrågor och 
omfattar totalt 42 frågor med utrymme för kommentarer till vissa frågor. Enkätkonstruktionen 
har gett utrymme för den enskildes åsikt hur de anställda uppfattar projektet. Kommentarerna 
har innehållit information och synpunkter som inte alltid kan fångas genom enbart färdiga 
svarsalternativ. Ett visst internt bortfall finns på de enskilda frågorna i undersökningen 
gällande de enkäter som skickats in, vilket kan utläsas utifrån redovisningen av varje enskild 
frågas antal svar. Det större interna bortfallet gäller frågorna om utbildning (115 svar), 
mätområden/styrtal (123 svar) samt arbetsplats (102 svar). När det gäller frågan om utbildning 
registrerade jag inte de utbildningar där flera alternativ var ikryssade och jag hade svårigheter 
att bedöma vad som var högsta utbildning. En anledning till den lägre svarsfrekvensen på 
frågan om mätområden/styrtal kan vara att projektet inte primärt använt begrepp som styrtal 
och mätområden. På frågan om arbetsplats eller arbetsgrupp var svarsfrekvensen totalt 120. 
Enkätsvaren innehöll samtidigt uppgifter som gjorde enkäterna svåra att kategorisera och jag 
valde därför att inte registrera svaren avdelnings- eller gruppvis. I övrigt har ingen av frågorna 
stort internt bortfall vilket jag tolkar som att frågorna är relevanta för de anställda i 
undersökningen.  
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Idéer kring lärande och kompetens spelar en central roll i flera av 90-talets organisations-
modeller och lärande, lärande organisationer och kompetens, kompetensutveckling har blivit 
något av modeord inom arbetsorganisationsområdet (Abrahamsson 2000). Det är en relativt 
vanlig förhoppning att införande av den platta integrerade arbetsorganisationen inom allt fler 
verksamheter ska leda till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Men genus-
ordningens återställande kraft är stark och om genusordningens hierarki och könssegregering 
utmanas kan försök till organisationsförändringar mötas av direkta återställare. Samtidigt 
innebär den platta integrerade arbetsorganisationen en ökad demokratisering i arbetsorganisa-
tioner och möjligheter till jämställd samverkan i könsblandade grupper. Nedan presenteras 
olika teoretiska utgångspunkter inom arbetsorganisationsområdet. 
 
 

Organisationsförändringar 
 
Nya former för arbetsorganisation framställs många gånger som lösningen på arbetslivets alla 
problem och under 1990-talet har organisationsförändringar fått en allt större betydelse för 
företags möjligheter till konkurrens, tillväxt och överlevnad (Abrahamsson 2000). De 
organisationsförändringar som företag genomför idag har sina rötter i 70-talets självstyrande 
grupper, flödesverkstäder och medbestämmande, i 80-talets fokusering på marknaden, 
företagsledning och organisationsutveckling samt i 90-talets lågkonjunktur som drev fram 
”slimmade” organisationer. Olika enskilda delar från de nya organisationsmodellerna är mer 
eller mindre vanligt förekommande på svenska arbetsplatser oavsett bransch eller sektor. 
Integrering kan förekomma i olika omfattning och exempelvis finns ganska många lyckade 
exempel på självstyrande grupper och flödesgrupper medan ”komplettlagen” med arbetare 
och tjänstemän sida vid sida är sällsynta och lärande organisationer i dess rena form i det 
närmaste är obefintliga. Intresset för den platta integrerade arbetsorganisationen är stort inom 
många olika verksamheter och det antas allmänt att de nya grupp- och flödesbaserade 
organisationerna innebär flera positiva saker för de enskilda individerna. Förbättrad arbets-
miljö betraktas som ett steg på vägen och mer självstyre och frihet att arbeta i sin egen takt, 
mer omväxling och fler arbetsuppgifter är nästa steg. Ytterligare ett steg handlar om 
stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter, personlig utveckling och lärande i arbetet.  
 
De nya organisationsmodellerna hänger tydligt samman med ekonomismens genombrott samt 
med idéer om marknadsanpassning och det som framför allt präglar organisationsmodellerna 
under det sena 1990-talet är management och styrning, vilket är särskilt tydligt i den lärande 
organisationen (Abrahamsson 2000). Manageralism (tron att organisationens öde är en funk-
tion av vad ledningen gör) är särskilt tydlig i den lärande organisationen, den gränslösa 
organisationen, Balanced Scorecard och den individualiserade organisationen och organisa-
tionsförändringarna underbyggs av ekonomiska termer som lönsamhet och produktivitet. 
Kompetens, ansvarstagande och innovativa medarbetare i en flexibel organisation anses vara 
lösningen i strävan efter mindre kostnader och bättre konkurrensfördelar.  
 
Flexibilitet har varit ett centralt begrepp i många av 90-talets organisationer och kan innebära 
olika saker. En sorts flexibilitet handlar om kundorderstyrd produktion med möjligheter till 
individuella produktanpassningar och leveranser. En annan sorts flexibilitet avser de anställda 
mer direkt och handlar om flexibilitet i anställningar, i arbetstid och i kompetens (mång-
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kunnighet). Framför allt de stora företagen har under flera år satsat medvetet och strategiskt 
på organisationsförändringar eftersom en snabb inlärningskurva betraktas som avgörande för 
ett företags konkurrens- och utvecklingskraft. Det finns ett ökat behov för företagen att 
utveckla sin förmåga att behålla, utveckla, organisera och utnyttja medarbetarnas kompe-
tenser. De anställdas lärande, engagemang, samarbete och kommunikation är viktigt för 
företagens utveckling och personalen förväntas ha förmåga att gemensamt lösa problem och 
improvisera. Centrala begrepp är social kompetens, livslångt lärande, entreprenörskap, IT, 
flexibla arbetsorganisationer samt nätverk och synsättet hänger ihop med likartade 
förändringar på många plan i samhället.    
 
 

Nya modeller för organisation  
 
”Den platta integrerade arbetsorganisationen” är en beskrivning av den riktning som många 
företag strävar mot och de nya organisationsmodellerna har en likriktande effekt på innehåll 
och förändringsmetoder i organisationsförändringar och syftar till integrering och decentrali-
sering. Likaså blir tendenser till individualisering allt vanligare (Abrahamsson 2000).  
 
Integrering handlar om att sammanfoga tidigare åtskilda arbetsuppgifter, befattningar, yrken 
och avdelningar till en flödesorganisation. Det handlar också om att skapa ”hela” arbetsupp-
gifter (att tidigare åtskilda arbetsuppgifter sammanförs till en) och de anställda betraktas som 
”medarbetare” (som en kategori som inte hänger ihop med någon särskild yrkesgrupp). 
Arbetsrotation sker mellan olika funktioner, arbetsuppgifter och arbetsplatser och de anställda 
antas ha överblick och kunskap om ett större avsnitt av produktionen. De ska kunna utföra 
flera olika typer av arbetsuppgifter och kunna hoppa in där det behövs, vilket ger en större 
flexibilitet i bemanningen. Bredare eller mer ”hela” arbetsuppgifter med ett större arbets-
innehåll skapas och flera små arbetsuppgifter integreras till en. Vissa delar av administration, 
planering, underhåll, teknik, kvalitetskontroll, lager och kompetensutveckling integreras in i 
produktionsarbetet vilket skapar fördjupande arbetsuppgifter, variation, motivation och 
kompetensutveckling samt även flexibilitet i organisationen. Produktionens fysiska layout 
ordnas efter produktflödet och även arbetsorganisationen baseras på flödestänkande och 
integration mellan tidigare åtskilda funktioner och avdelningar inom organisationen – en 
gränslös flödesorganisation. Arbetslag/team (som ska vara ”komplettlag” och sammansatta av 
olika yrken, befattningar, funktioner och arbetsuppgifter längs flödet) tar hand om en produkt 
hela vägen från order till leverans.  
 
Decentralisering handlar främst om att skapa ”plattare” organisationer med färre chefsnivåer 
och att ansvar och befogenheter för de löpande produktionsbesluten delegeras nedåt i hierar-
kin. Det handlar också om en vertikal integrering i organisationen (begreppet ”medarbetare” 
refererar till personer över hela hierarkiskalan) och att stora verksamheter delas upp i flera 
självständiga resultatenheter (med ansvar för administration och styrning). En plattare 
organisation innebär färre chefsnivåer och ett mer decentraliserat beslutsfattande där arbets-
lag ges ansvar för de egna arbetsuppgifterna. Produktionsarbetet styrs av handlingsplaner och 
produktionsmål där en vanlig metod är målstyrda eller självstyrande grupper med samordnare. 
Arbetsuppgifter och ansvar delegeras från mellanchefer och arbetsledare ned i organisationen 
till produktionspersonal och arbetslag som får utökade befogenheter för planering, kvalitets-
kontroll, administration, inköp, lager och leverans. Det handlar om vertikal integrering och en 
viss tendens till uppluckring av gränser mellan arbetare och tjänstemän. Större betoning läggs 
på lagarbete, kommunikation och samarbete som blir allt viktigare. Syftet med decentrali-
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sering är att skapa större handlingsberedskap och flexibilitet i organisationen. Chefsnivåer 
ersätts även med datorstödda informationssystem som används för produktionsstyrning samt 
uppföljning av resultat och verksamheten styrs mot uppställda mål. 
 
Individualisering är ett tredje gemensamt drag i 1990-talets organisationsmodeller. Människan 
betraktas som en betydligt mer autonom, självständig och kreativ varelse med möjligheter att 
lära, utvecklas och förändras och en viktig aspekt av den platta integrerade arbetsorganisatio-
nen är nödvändigheten av att utbilda eller skola in medarbetarna till den nya arbetsuppgiften. 
De anställda förväntas uppfatta en snabb förändringstakt som rolig och stimulerande. 
Individer förväntas fatta egna beslut och driva sin egna personliga utveckling och individuella 
löner och utvecklingssamtal är vanliga inslag. Arbetsledningen fungerar mer som coacher 
istället för som övervakare och ledning samt styrning sker genom idéer, symboler och 
företagskultur samt med tävlingsmoment och karriärtrappor. Kompetensutveckling och 
lärande i arbetet ses som viktigt och arbetslag utbildas för att klara av nya arbetsuppgifter. 
Även utbildning i teamwork och förändringsvilja betraktas som viktigt och produktions-
personal får medverka i projektarbete, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.  
 
 

Kunskapsstyrning  
 
Den offentliga sektorn i Sverige har uppvisat stor villighet att ta till sig moderna management- 
eller organisationskoncept. Men det har varit svårt att tillämpa de nya koncepten i Europas 
välfärdsstater där en arbetsrättslig lagstiftning finns som förhindrar arbetsgivaren att förverk-
liga den rationaliseringspotential som finns inbyggd i koncepten (Abrahamsson & Fältholm & 
Johansson 2000). Dessutom är koncepten utvecklade i privat sektor med en marknadsekono-
misk bas som inte alltid överensstämmer med den offentliga sektorns logik. Utmärkande för 
den offentliga organisationen är en komplex målsättning med många delvillkor som politisk 
styrning, krav på fördelningspolitisk rättvisa, myndighetsutövning och tjänstemannaorganisa-
tion som skapar både hindrande och möjliggörande strukturer. Offentlig sektor består i hög 
grad av tjänsteproduktion och honnörsord som ”effektivitet” och ”kvalitet” har till exempel 
olika betydelse för politiker, planerare, vårdpersonal och kunder/patienter. Människan är den 
främsta produktionsfaktorn och är samtidigt den primära intäktskällan och den största 
kostnaden. 
 
I bilden av ett modernt ledarskap ingår nyckeltalsstyrning som en viktig del (Södergren & 
Söderholm 1999). Framgångsrikt ledningsarbete anses ofta bygga på en noggrann och 
kontinuerlig utvärdering av personer och enheter och normen säger också att en sådan 
utvärdering ska göras i siffror mot mätbara mål. En viktig orsak till att använda nyckeltal är 
kravet att redovisa organisationens ställning för överordnade, huvudmän, aktieägare och andra 
intressenter. Inom organisationen används nyckeltalen bland annat för att kontrollera och 
korrigera olika delverksamheter, belöna framgångsrika chefer och jämföra enheter över tiden 
samt med varandra. Nyckeltalsstyrning har även ansetts ge positiva effekter på motivationen 
genom att ge möjligheter till personlig feed-back, tävlan och självförverkligande.  
 
Det senaste i raden av begrepp som har samband med lärande organisation är Knowledge 
Management (Abrahamsson 2000). Knowledge Management handlar om styrningen av 
kompetens som finns i organisationen och kan beskrivas ur två perspektiv. För det första 
innebär styrningen av kompetens en strategi för att omvandla tyst kunskap (sådan kunskap 
som ”finns inom oss”) till explicit kunskap (sådant som kan lagras i databaser). Genom 
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omvandlingen från tyst kunskap till explicit kunskap öppnas möjligheter för att styra kunskap 
i företag på ett mer effektivt sätt. För det andra innebär det en strategi för att omvandla 
individuell kunskap till organisatorisk kunskap. En skillnad mellan Knowledge Management 
och den lärande organisationen är att Knowledge Management mer fokuserar på styrning och 
ledning och en annan skillnad är Knowledge Managements koppling till informations-
hantering, benchmarking, IT-verktyg och Internet.  
 
Organisatoriskt lärande bygger på att alla solidariskt delar med sig av kunskaper och själva 
idén med en lärande organisation eller Knowledge Management är att företaget ska minska 
beroendet av individuella kunskaper (Abrahamsson 2000). De nya organisationsmodellerna 
betonar lagarbete och teamwork och tanken är att kunskap och information snabbt och fritt 
ska spridas för att finnas kvar i organisationen även om de kompetenta individerna försvinner. 
Knowledge Management är vanligen IT-baserade system för att kategorisera och lagra 
individers kunskaper och erfarenheter och sedan mitten av 1990-talet har intresset också 
fokuserats kring styrmodeller som integrerar finansiella mått med så kallade ”mjuka” mått. 
Till exempel ”balanserat styrkort” kombinerar ett finansiellt fokus med kund-, 
förnyelse/innovations-, lärande/kompetens-, och ibland även miljöfokus (Södergren & 
Söderholm 1999).  
 
Balanced Scorecard innebär nya verktyg för stärkt styrning, överblick och centralisering av 
relativt detaljerad information till den högsta ledningen och kan därför betraktas som en 
metod att hantera en platt och integrerad organisation (Abrahamsson 2000). IT spelar en 
central roll i utvecklingen och de hjälpmedel som diskuteras är ofta webbaserade verktyg. 
”Humankapitalet” (kunskap, erfarenheter och engagemang hos de anställda) eller ”det 
intellektuella kapitalet” bedöms vara en viktig konkurrensfaktor och för att åstadkomma en 
lärande organisation måste företaget synliggöra, mäta, värdera och framför allt styra icke-
materiella faktorer.   
 
 

Balanced Scorecard 
 
Balanced Scorecard (BSC) eller Balanserat styrkort är ett koncept och en metod för att under-
lätta diskussioner om en verksamhets inriktning och idén om ett ”styrkort” har väckt stort 
intresse sedan den fördes fram 1992 (Olve & Roy & Wetter 1997). Ursprunget var att före-
trädare inom tillverkning och service, tung industri och högteknologi i USA träffades i början 
av 1990-talet för att utveckla en ny modell för resultatmätning (Kaplan & Norton 1999). 
Gruppdiskussionerna medförde att ett ”Balanced Scorecard” utvecklades med fyra klart 
avskilda parametrar: ekonomi, kund, processer samt lärande. Namnet var ett uttryck för 
balans mellan kort- och långsiktiga målsättningar, mellan finansiella och ickefinansiella mått, 
mellan utfallsmått och drivande mått samt mellan externa och interna prestationsperspektiv.  
 
Flera av deltagarna prövade på att upprätta prototyper av det ”balanserade styrkortet” inom 
det egna företaget och Balanced Scorecard användes inledningsvis som ett instrument för att 
hjälpa företag att konkretisera och implementera strategier (Kaplan & Norton 1999). Styrtal 
fördelade på de fyra perspektiven visade sig kunna förmedla och underlätta implementering 
av en enskild strategi. De många styrtalen kunde genom de strategiska kopplingarna knytas 
ihop till en serie orsak-verkan-samband som tillsammans beskrev den strategiska vägen: hur 
investeringar i fortbildning av medarbetare, informationsteknologi samt innovativa produkter 
och tjänster radikalt förbättrar det framtida resultatet mätt i ekonomiska termer.  
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Erfarenheterna från försöken visade att innovativa företagsledare använde BSC inte bara för 
att förtydliga och förmedla en strategi utan även för att styra strategin. Balanced Scorecard 
hade i de fallen utvecklats från ett förbättrat mätsystem till ett centralt managementsystem 
(Kaplan & Norton 1999). Ledningen i ett antal företag använde Balanced Scorecard som 
främsta verktyg i sina viktigaste managementprocesser: målformulering på individ- och team-
nivå, löner, resursfördelning, budgetering och planering samt strategisk feedback och 
kompetensutveckling. De första tankarna kring konceptet lanserades 1992 med att effektiv 
mätning måste vara en integrerad del av managementprocessen och i artikeln ”Putting the 
Balanced Scorecard to Work” från 1993 beskriver Kaplan och Norton vikten av att välja och 
anpassa styrtal till organisationens strategi. Företag kan följa en systematisk utvecklingsplan 
för att skapa det balanserade styrkortet och uppmuntra engagemang för styrkortet bland chefer 
på högre ledningsnivåer och bland mellanchefer.  
 
Processen med att ta fram ett företags scorecard börjar uppifrån med insamlande av 
bakgrundsmaterial och intervjuer med chefer för att få en bild av företagets strategiska vision. 
Företagsledningen arbetar sedan i olika gruppdiskussioner med toppchefer och mellanchefer 
fram olika kritiska indikatorer och nyckelfaktorer för framgång. Därefter utarbetas en plan för 
genomförande som innebär att mätningarna länkas till informations- och datasystem och 
kommuniceras ned genom organisationen (Kaplan, Norton 1993). 
 
Många företag har provat Balanced Scorecard sedan konceptet introducerades. I Sverige har 
idén fått tämligen olika innehåll och form men alla har gemensamt att de försöker mäta 
verksamheten och koppla måtten till företagets övergripande strategi (Olve & Roy & Wetter 
1997). För företag är oftast finansiella resultat det långsiktiga målet och de andra måtten ger 
tidiga signaler och fungerar som inriktning av verksamheten. Ett företags strategi som bygger 
på att de anställda ska kontrollera och styra processer som tillfredsställer kundens behov 
ligger inte i linje med det kortsiktiga tänkande som lätt blir följden om endast finansiella mått 
fokuseras. Balanced Scorecard innebär nya verktyg för stärkt verksamhetsstyrning och ett 
svar på kritiken mot traditionell ekonomistyrning.  
 
Olika former av prestationsmått och verksamhetsbeskrivningar med hjälp av nyckeltal provas 
sedan länge i kommuner och landsting och även arbete med olika former av balanserade 
styrkort pågår i kommuner under 1990-talet. Vad som är nytt med Balanced Scorecard ligger i 
balansen, helhetssynen och ställningstagandet till framtiden (Olve & Roy & Wetter 1997). 
Frågan om vad som är ”rätt långsiktighet” avgörs inte av någon enstaka chef utan kräver en 
diskussion baserad på en beskrivning av verksamheten som är tillräckligt rik och tydlig. Det 
är inte nyckeltalen i sig som är värdet av Balanced Scorecard utan den debatt som verktyget 
leder till. Enligt förespråkarna behöver betydligt fler i företaget diskutera hur verksamheten är 
och borde vara, och för det är BSC ett bra verktyg.  
 
 

Medarbetarkulturen 
 
Idag ses ”medarbetarkulturen” som det framväxande, framtidsvänliga alternativet där helheten 
och organisationens mål uppfattas som viktiga och särintressens betraktas som kontraproduk-
tiva (Lindgren 1999). Nedskurna organisationer har på senare år gett upphov till ett ökat funk-
tionellt samarbete bland anställda och tidigare ”buffertkulturer” (den kollektiva arbetar-
kulturen och den kooptativa ledningskulturen) har kommit att sammankopplas med något 
kvardröjande, omodernt och gammalt. Betoningen ligger på att medarbetarna ska ta ett indivi-
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duellt ansvar, ta för sig mer och visa upp en individuell prestation och även ansvaret och driv-
kraften för den egna kompetensutvecklingen och karriären läggs på individen vilket är en stor 
skillnad jämfört med den kollektiva gemenskapens oansvarighet, beroende och anonymitet. 
Företag inför karriärmöjligheter för kollektivanställda och personliga löner och uttryck som 
”anställningsbarhet” och ”öka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden” blir vanligare 
(Abrahamsson 2000). De garanterar inte samma arbetsuppgifter eller arbeten under hela 
arbetslivet men bidrar till individens kompetensutveckling.  
 
Det är olika och till viss del motsatta mekanismer i samhället som styr utvecklingen av olika 
kompetensformer och som skapar innebörder för hur arbetet ska utföras (Hansson 2003). I 
samband med industrins framväxt diskuterades främst den mer rutinmässiga kunskap som är 
möjlig att uttrycka i ord och standardisera och som vanligtvis förmedlas genom utbildning och 
instruktioner. Numera betonas flexibilitet och verksamheters kontinuerliga behov av om-
organisation för att svara mot den inre dynamiken i kollektivet och situationen. Det handlar 
om att synliggöra och använda de kunskaper som redan finns i organisationer när använd-
ningen av nya kunskaper blir negativ. Istället för att ständigt omvärdera gammal kunskap eller 
skapa ny kunskap blir det viktigt att nå en god avvägning mellan tidigare erfarenheter å ena 
sidan och teknik och rutinartad kunskap å den andra.  
 
Framgångsrikt ledningsarbete anses ofta bygga på en noggrann och kontinuerlig utvärdering 
av personer och enheter och normen säger också att en sådan utvärdering ska göras mot siffror 
i mätbara mål. Istället för konfrontation, kontroll och styrning av individer handlar det om ett 
nytt synsätt som fokuserar på dialog och samarbete vilket även innehåller vissa inslag av ökad 
demokratisering. Enligt Abrahamsson (2000) har organisationsmodellerna inbyggda para-
doxer och en problematisk motsättning är att de nya organisationsmodellerna förespråkar både 
en decentralisering och en centralisering. I de nya modellerna är tanken att hierarkierna ska 
plattas genom färre chefsnivåer. Men de rivs inte utan snarare centraliseras istället besluts-
makt, kontroll och överblick till ett färre antal personer och plattare organisationer innebär ett 
större kontrollspann med fler underställda varje chef. Eftersom olika självstyrande enheter i 
en platt organisation kan dra åt olika håll kan organisationen bli svår att överblicka och det 
blir nödvändigt att centralisera vissa beslutsprocesser och expertis. Mer information går direkt 
till de högsta ledningsnivåerna och leder till att strategi och planering förstärks och individua-
liseringen kan därför betraktas som ett led i att skapa nya hierarkier.  
 
 

Kollektiv kompetens  
 
Enligt Hansson (2003) formas kollektiv kompetens av två olika kompetenser som båda är 
nödvändiga för att arbetslaget ska kunna utföra en specifik uppgift. Praktisk kompetens är 
nära förknippad med skicklighet i att utföra uppgiften. Interaktionen med uppgiften eller 
arbetsföremålet är central och den kompetens en person behöver för att utföra en uppgift 
skapas genom till exempel utbildning kopplad till praktisk erfarenhet. Interpersonell 
(mellanmänsklig) kompetens har till största delen med mellanmänsklig interaktion att göra och 
handlar om förmågan att tillsammans med andra i en grupp utföra en särskild uppgift. Den 
mellanmänskliga formen av kompetens är alltid kopplad till ett specifikt mål eller syfte.   
 
Inom vård och omsorg är förhållningssättet ”uppmärksam samverkan” väsentligt, dvs lyhörd-
het för signaler från omgivningen (Hansson 2003). Arbetslagets mellanmänskliga kompetens 
är vägledande i arbetet även om den praktiska kompetensen är en förutsättning för att gruppen 
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ska kunna sköta och utveckla sin verksamhet. Hansson menar att dagens samhällsordning 
istället prioriterar den praktiska kompetensen som främst sker på individuell basis genom 
utbildning och arbetsträning. När det gäller den praktiska kompetensen är tanken att personen 
ska växa fram i egenskap av sin kompetens och individuella processer som konkurrens, fram-
hävande av sig själv i förhållande till andra samt fördelar med att behålla sin kompetens för 
sig själv för att nå konkurrensfördelar gentemot andra betonas. Den mellanmänskliga (inter-
personella) kompetensen är ofta den del i organisationen som är mest eftersatt och förutsätts 
fungera utan några direkta åtgärder.  
 
Enligt Hansson (2003) är det viktigt att prioritera ett synsätt där samarbete och samordning 
blir överordnat individuell styrning för att få ett fungerande och mer utbrett lagarbete inom 
organisationer. Att individen blir medveten om den kollektiva kompetensutvecklingen leder 
till en medvetenhet om kollektivet och en möjlighet till att individen fokuserar mer på de 
kollektiva processerna. Istället för att kalla kompetens för fingertoppskänsla och intuition 
gäller det att fokusera kollektiv kompetens och förstå att kompetens i interaktion och kompe-
tens i handling är något som alla kan lära sig. Det handlar om att se till de inre processerna i 
organisationer och låta dem som är bäst på vad de gör vara med och organisera den verksam-
het de ska utföra. Ledares uppgift blir att skapa förutsättningar för gruppens arbete och ge var 
och en i gruppen möjlighet att utvecklas utifrån sin nivå. Det finns få egentliga formella 
metoder eller institutioner som understöder utvecklingen av arbetsgrupper, vilket gör att det 
finns en stor utvecklingspotential inom exempelvis vårdorganisationer (Hansson 2003).  
 
 

Arenor för dialog  
 
Ett viktigt tema i organisationssammanhang har varit anställda kvinnors och mäns möjlighet 
att bibehålla och utveckla sin kompetens i arbetet (Drejhammar 2001). Antalet organisations-
förändringar har varit många men ett flertal projekt har saknat ett könsperspektiv och olika 
jämställdhetsåtgärder har ofta inte satt några konkreta och direkta spår i organisationen eller 
ändrat maktbalansen mellan könen. Insatser som gett kvinnor möjligheter till insyn, påverkan 
och professionell utveckling har i många fall inte varit tillräckliga eftersom de i regel inte 
integrerats i företagens och förvaltningarnas planerade och genomförda förändringar eller i 
den ordinarie organisationsutvecklingen.  
 
Många av de två senaste decenniernas olika förändringsinsatser och projekt när det gäller 
organisationsutveckling har inte utgått från de anställdas egna behov, val och ett faktiskt med-
bestämmande (Drejhammar 2001). Den som inte aktivt får delta i planeringen av ett 
förändringsarbete har svårt att på ett konstruktivt sätt ge sitt fulla stöd till att det genomförs 
och traditionella jämställdhetsåtgärder har ofta varit verkningslösa eftersom de koncentrerats 
till enskilda individer och inte inriktats mot vem som har tillgång till viktiga arenor där 
dialoger förs. Frågan om vilka arenor för dialog som kvinnor har tillgång till respektive saknar 
i organisationer har inte tydliggjorts, åtgärder har inte inriktats mot vem som har tillgång till 
viktiga arenor där dialoger förs om verksamheten, hur och av vem olika beslut fattas eller hur 
kvinnor och män kommunicerar på arbetsplatsen. Det krävs en bred mobilisering i det snabba 
och intensiva utvecklingsskede som pågår inom svenska förvaltningar och företag, och att 
omsätta idéer och förslag i praktiken förutsätter en vilja hos ledning, anställda och fackliga 
organisationer att driva förändringar i samverkan med de anställda.  
 

 15



Enligt Drejhammar (2001) utgör kvinnor på arbetsplatser en hittills i stort sett outnyttjad 
resurs vid förändring av organisation och verksamhet. När organisationsförändringar disku-
teras på en arbetsplats i offentlig sektor eller i ett företag finns flera anledningar att göra 
kopplingar till jämställdhetsutveckling. Kvinnor kan bidra till en ökad bredd i utvecklings-
arbetet, bidra med mångfald när det gäller idéer till lösningar på problem samt medverka till 
en demokratisk utveckling på arbetsplatsen som i sin tur kan medföra att de lämnar sina 
utsatta eller underordnade positioner som innebär risker för fysisk och psykisk ohälsa. 
Drejhammar utgår från Karasek & Teorell (1990) som menar att ”socialt stöd” innebär att 
individen har möjligheter till kontakter med chefer och övriga anställda som kan ge individen 
ett emotionellt stöd i arbetet. Socialt stöd tillgodoser mänskliga behov av grupptillhörighet 
och är i den meningen stressdämpande och kan utgöra en buffert mellan arbetsbelastning och 
stress samt ohälsa. 
 
Demokratisk dialog är ett sätt att försöka skapa nya kommunikationsmönster i organisationer 
där alla berörda på arbetsplatsen ska kunna komma till tals i samtal om arbetet, oberoende av 
kön och organisatorisk tillhörighet (Drejhammar 2001). Argument och sakfrågor står i fokus 
och samtalet ska vara demokratiskt i betydelsen att varje utsaga är lika mycket värd. 
Organisatoriska förutsättningar för en demokratisk kommunikation är att det finns en arena 
där samtalen kan föras, att arbetserfarenhet betraktas som en resurs för att delta i samtalen och 
att regler följs som gäller för en demokratisk dialog. Processerna innebär att skapa och 
återskapa istället för att tillämpa givna organisatoriska lösningar. I dialoger mellan deltagare 
kan det utvecklas nya erfarenheter och perspektiv som i sin tur kan leda till handlingar i 
organisationer. 
 
 

Jämställdhet 
 
När det gäller samhällets genusordning finns två tydligt urskiljbara mönster och principer 
(Hirdman 1988). Isärhållandet av könen samt en generell underordning av kvinnor och över-
ordning av män som en generell struktur eller ordning som existerar trots att det på det lokala 
planet kan finnas många motsatta förhållanden. Både män och kvinnor strävar efter att hålla 
könen åtskilda samt att framhålla olikheter mellan män och kvinnor och de flesta försök till 
förändringar i riktning mot mer jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden har 
stött på motstånd. Men det har också skett genomgripande förändringar genom åren gällande 
teknik och arbetsorganisation där yrken och arbetsuppgifter ändrats från mansdominerat till 
kvinnodominerat, från manligt till kvinnligt och tvärtom. Förändringarna har inte inneburit 
omkastningar i genusordningen utan har lett till komplexa omförhandlingar som resulterat i 
att arbetsuppgiften värdemässigt anpassats till sitt nya genus. Arbeten och roller som haft 
högst status och gett mest i lön har ständigt förbehållits män och efter en del oro har den sam-
spelta ordningen återställt sig igen (Abrahamsson 2000).  
 
Men genussystemet innefattar även systemförändrande krafter i den konkreta politiken och 
praktiken (Hirdman 1998). Trots att genusordningen är ett stabilt system är det samtidigt i 
ständig förändring på grund av motsägelser inom och mellan genusordningen samt andra 
aspekter på samhällslivet. Diverse organisationer med olika variationer av genusordningen 
ömsom samverkar och motverkar varandra i ständiga förhandlingar och omförhandlingar av 
”genuskontrakt”. Enligt Hirdman finns ett otal varianter av kontrakt samtidigt i omlopp och 
inom samma organisation kan flera kulturer som ofta är hierarkiskt rangordnade resultera i 
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flera olika kontrakt. Ju mindre och svagare isärhållandets logik och praktik fungerar desto mer 
ifrågasätts den manliga normen. 
 
Enligt Lindgren (1999) har just klassbakgrunden stor betydelse för vilket kontrakt och vilken 
kvinnlighet och manlighet som är möjlig. Olika kvinnligheter och manligheter passar i olika 
organisationer och på olika nivåer i organisationer och det är i arbetarklassen som de mest 
konservativa genuskontrakten blir tydliga. Kvinnor som återfinns i låga hierarkiska positioner 
är mer familjeorienterade och fokuserar ofta mer på den horisontella gemenskapen mellan 
kvinnor. Lindgren menar att den interaktion som pågår mellan könen har betydelse men att 
den interaktion som pågår i de enkönade grupperna i arbetsorganisationen är väl så betydelse-
full. Enkönade grupper i organisationer utvecklar kulturer som utesluter medlemmar med 
”fel” kön som inte passar in därför att ett annat kön betraktas som normalt i den aktuella 
positionen. Inom offentlig sektor är vårdens undersköterskor och biträden tydliga exempel på 
kollektiva kulturer med kvinnligt präglade kulturnormer. Och det finns en relativt entydig bild 
av den ”goda kvinnligheten” som den omsorgsansvariga modern och makan i hemmet och på 
arbetet (Lindgren 2001). 
 
Organisationsförändringar görs ofta utifrån antagandet att strukturen är entydig men den 
informella (”dubbla strukturen”) ligger i bakgrunden vilket skapar många av de hinder som 
dyker upp vid en organisationsförändring (Abrahamsson 2000). Genuskontrakt varierar både 
inom och mellan organisationer och det finns flera olika strukturer eller sociala system som 
samexisterar i en organisation. Genusordningen tar sig olika uttryck i olika skikt i företag och 
får effekter vid organisationsförändringar.  
 
 

Klibbig kunskap  
 
Traditionella förhållningssätt när det gäller lärande (att återskapa kunskap) inom organisa-
tioner har fäst liten uppmärksamhet vid hinder (Szulanski 2003). Till exempel ses överföring 
av information som att den är enkel, omedelbar och kostnadsfri genom att källan överför en 
signal till mottagaren. Nästan uteslutande betraktas uppmuntran (dvs motivationshinder) som 
orsak till att goda praktiker inte sprider sig. Belöningar anses oumbärliga och ledningen är 
ofta motvillig till att förändra belöningssystemen eftersom impulsen att lösa problem genom 
stimulansåtgärder (den enda lösningen som verkar möjlig) ställs mot rädslan att ”mixtra” med 
decentralisering (att undertrycka entreprenörsandan hos olika enheter, att komplicera 
styrningen i organisationen genom att behandla enheter olika, att lita till subjektiva mått för 
resultat och att ursäkta dåliga resultat). Enligt Szulanski kan det vara anledningen till att 
ledningen ofta föredrar att lämna situationen som den är hellre än att ingripa i organisationen 
och sträva efter att bli ”goda exempel”. 
 
Szulanski menar istället att kunskapsrelaterade hinder har en avgörande betydelse för att 
svårigheter uppstår vid överföring av kunskap. Han betraktar kunskap som ”klibbig” och svår 
att föra över eftersom kunskapsöverföringen sker i ett socialt sammanhang. Svårigheter är en 
del av situationen och överföring av kunskap innebär en ”oändlig problemlösning” där sats-
ningar och ansträngningar krävs för att upptäcka och övervinna svårigheter. Det finns tre 
kunskapsrelaterade hinder, tre anledningar till att kunskapen blir klibbig. Det första hindret är 
”osäkerhet” som är ett mått på djupet av kunskap, hur något görs men även varför. Brist på 
förståelse för vad som är bättre eller sämre kunskap i en ny situation leder till klibbighet. Det 
andra hindret gäller mottagarens otillräckliga förhandskunskaper. Brist på tidigare bas-
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kunskaper, erfarenheter samt aktuell information leder till klibbighet. Det tredje hindret är 
”ansträngande relationer” och gäller kvaliteten i den tidigare relationen. Brist på styrka i 
bandet mellan källa och mottagare speglar svårigheter i kommunikation samt intimitet i 
relationen och leder till klibbighet.  
 
Genom att identifiera ”klibbighet” kan ledare ana var problem kan uppstå och handla därefter. 
Kunskapsöverföringsprocessen inleds genom att ett behov uppmärksammas i organisationen. 
Men innan en särskild kunskapsöverföring kan ske är det viktigt att de berörda parterna har en 
medvetenhet om att kunskapen finns inom organisationen och att kunskapen är möjlig att 
använda utifrån deltagarnas behov.  
 
 

Hela Projektet – Den goda arbetsplatsen 
 
Hela Projektet – Den goda arbetsplatsen är ett projekt utformat av socialförvaltningen i 
Älvsbyns kommun. Projektet har pågått under tiden 2004-07-01 till 2005-08-31 och är en 
fortsättning av samarbetsprojektet Hållbar kompetensutvecklingsmodell (HKU) som hade det 
övergripande målet att möjliggöra för vuxna att höja sin kompetens via flexibla arbets- och 
studieformer för att tillmötesgå de rekryteringsbehov som finns inom sektorn vård och 
omsorg (Lundgren 2005). Visionen i projektet HKU var att hitta former för en hållbar och 
flexibel modell för kompetensutveckling och samtidigt utveckla arbetsorganisationen. Under 
projekttiden uppmärksammades i Älvsbyn behovet av arbetsorganisationsförändringar och en 
projektansökan gjordes för att arbeta vidare för att öka heltidsanställningarna och öppna för 
lärande möjligheter i kommunen. Syftet med projektet Hela Projektet – Den goda arbets-
platsen är att skapa fler heltidstjänster, att göra det lättare att rekrytera och behålla personal, 
att locka fler ungdomar och män till vården samt att förbättra hälsan hos de anställda.  
 
Älvsbyns kommun har 8800 invånare och näringslivet kännetecknas av en förhållandevis 
jämn spridning mellan olika branscher med framträdande områden inom trä, livsmedel och 
teknik/materialtest (Älvsbyns kommuns hemsida). Älvsbyns kommun är kommunens största 
arbetsgivare med cirka 1000 anställda (projektansökan daterad 2004-09-01). I projektplanen 
för Hela Projektet – Den goda arbetsplatsen framhålls betydelsen av att skapa fler heltidsjobb, 
att marknadsföra kommunens verksamhet som en bra arbetsplats och en bra arbetsmiljö för 
personalen samt att öka jämställdheten i kommunen för att Älvsbyns kommun ska ha 
möjlighet att konkurrera med industrierna om människor som önskar arbeta inom verksam-
heten. Projektet har avsett att arbeta utifrån en modell där personalens delaktighet gör det 
möjligt för dem själva att påverka sin arbetsmiljö för att ha en möjlighet att nå beständiga 
resultat med förankring hos personalen istället för att projektets innehåll beslutas ”uppifrån”.  
 
Målet med socialtjänstens arbete är att skapa en bättre arbetsmiljö och fler heltidstjänster. 
Begreppet ”makt och inflytande” ses som en grund för att personalen genom sin påverkan 
formar en bättre arbetsplats som i sin tur ger högre frisktal och en positiv personal som kan 
marknadsföra vårdyrken på ett bra sätt. Projektet handlar om att alla som önskar ska ha 
möjlighet att få en heltidstjänst eller annan önskad tjänstgöringsgrad senast 2008, vilket ses 
som ett led i att uppnå en högre grad av jämställdhet mellan kvinnor och män. Ett antagande i 
projektet har varit att arbetsmiljön påverkas till det bättre och att ohälsotalen minskar om 
personalen får möjlighet och tid att tillsammans utveckla nya metoder för arbetet.  
 
 

 18



Projektidén 
 
Projektet har byggt på idén att utveckla en lärande organisation och under projekttiden har 
arbetsledare och personal tillsammans med en projektledare arbetat ute i verksamheten i de 
olika arbetslagen för att utveckla arbetsorganisationen. Det styrinstrument som legat som 
grund för arbetet och diskussionerna är ”Balanskartan” som utformats av Komanco1 i en 
vidareutveckling av ett balanserat styrkort (Balanced Scorecard). Tanken med projektets 
utvecklingsverksamhet har varit att på ett strukturerat sätt gå igenom arbetsmaterialets fyra 
perspektiv hälsa, kvalitet, ekonomi och utveckling och för varje perspektiv formulera mät-
områden, styrtal och mål för att skapa ett enkelt arbetssätt för en arbetsplats att vända en 
negativ utveckling till något positivt. Materialet är flexibelt gällande ordningsföljd och 
Älvsbyns kommun valde att inleda med perspektivet kvalité och sedan genomföra 
perspektiven i ordningen hälsa, ekonomi och utveckling i samarbete med Komanco.  
 
I projektet har arbetslagens olika behov utgjort grunden för att påverka och styra processen i 
gruppen och dess utveckling och projektarbetet har anpassats utifrån de olika gruppernas 
önskemål. Vikten av att personalens behov fått styra har betonats och har bland annat 
påverkat antalet gånger arbetslaget träffats samt längden på träffarna som varierat mellan de 
olika arbetslagen. Genom att personalen blir delaktig och har möjlighet att påverka har 
förhoppningen varit att personalen också kommer att hitta nya sätt att arbeta som kan påverka 
hälsotillståndet. Att personalen har möjlighet att påverka sin arbetstid på ett bättre sätt som 
exempelvis kan handla om nya arbetstidsmodeller, nya organisationsmodeller, IT-stöd samt 
förslag till delegation och befogenheter betraktas som ett viktigt jämställdhetsperspektiv i 
projektet. 
 
I projektets ledningsgrupp har främst Kommunal som facklig organisation samt Arbets-
förmedlingen i Älvsbyn varit medaktörer och har tillsammans med socialnämndens 
ordförande och socialchefen varit med i projektets ledningsgrupp. Vikten av delaktighet, 
förankring och samverkan mellan olika personalgrupper, ledning, politiker, fackförbund och 
verksamhet har betonats som en bärande del i utvecklingen av en bra organisation och 
arbetsmiljö. Att delar av ledningsgruppen tidigare arbetat tillsammans i projektet Hållbar 
kompetensutvecklingsmodell för att förbättra möjligheterna för Kommunals medlemmar att 
höja sin kompetens genom flexibla studier ses som en fördel. Eftersom begreppet ”makt och 
inflytande” är honnörsord för socialnämndens verksamhet har personalens delaktighet i 
planeringen av projektet tillsammans med projektledaren betonats.  
 
I projektplanen framgår att projektarbetet ska vara genomfört i samtliga arbetsgrupper innan 
projekttidens utgång. Istället för att tänka sig ”bort” från arbetsplatsen betonas vikten av att få 
personalen att tänka på arbetsplatsen och förändra den. Syftet är att skapa en bättre framtid 
både för personalen men framför allt för ”dem de är till för”. Socialnämnden avser att genom 
projektet ”sätta en ny organisation i sjön” som innebär fler heltider och högre sysselsättnings-
grader utifrån personalens önskemål. När den första fasen är genomförd är förhoppningen att 

                                                 
1 Komanco AB är ett utvecklingsbolag som bildades 1992 och ägs av Svenska Kommunalarbetareförbundet 
(Komanco AB:s hemsida). Företaget har medverkat i ett hundratal utvecklingsprojekt både nationellt och 
internationellt och verksamhetsidéerna är baserade på människans inneboende kreativitet, förmåga och vilja att 
lära och ta ansvar. Komancos utbildningar (till exempel Dialog och Human Dynamics) innehåller teorier om den 
lärande organisationen, individens kommunikation i gruppen samt gruppens betydelse för lärande. 
Arbetsmetoderna avser utveckla ett nytt sätt att tänka i syfte att ge anställda tillåtelse, möjlighet eller uppmuntran 
att tänka fritt och självständigt med utgångspunkten att verklig förändring börjar hos individen.  
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personalen kommer att ha en god erfarenhet av hur man kan förändra organisationer och även 
fortsättningsvis arbeta för sysselsättningsgrader utifrån personalens önskemål. Förväntade 
effekter på kort sikt var att ge de anställda möjligheter att själva påverka genom delaktighet i 
utformandet av sin arbetsmiljö på olika sätt och på lång sikt var de förväntade effekterna att 
socialnämnden erbjuder dem som vill heltidstjänster och högre tjänstgöringsgrad.  
  
  

Projektarbetet  
 
Utformningen av idén till Hela Projektet – Den goda arbetsplatsen inleddes i samband med att 
representanter från projektet Hållbar kompetensutvecklingsmodell började fundera kring 
möjligheten att skapa heltidstjänster för anställda inom området vård och omsorg och en 
projektansökan gjordes. I socialnämndens beslut om Hela Projektet finns följande mål 
nedskrivna: fler heltidstjänster och högre tjänstgöringsgrader för de som så önskar, locka fler 
ungdomar och män till vården, lättare att rekrytera och behålla personal, bättre hälsa hos de 
anställda, en stabil arbetsorganisation, effektivare och mera ekonomiskt bärande organisation, 
högre kompetens och större flexibilitet. I den information som inledningsvis gick ut beskrev 
socialförvaltningen Hela projektet som en fortsättning av de tidigare genomförda Komanco-
projekten Dialog2 och Human Dynamics där idén varit att öka personalens makt och 
inflytande, att få en större medvetenhet ute i grupperna och att personalen får möjlighet att 
påverka sin arbetssituation.  
 
Under uppbyggnadsskedet i augusti och september utformade Hela Projektets styrgrupp 
bestående av fack, arbetsgivare, arbetsförmedlare samt projektledaren en gemensam bild av 
projektet för att få en struktur och en mall att jobba efter. Komancos Balanskarta och de fyra 
perspektiven utveckling, hälsa, kvalitet och ekonomi kom att bli ett centralt verktyg för 
personalens delaktighet i utformandet av sin arbetsmiljö. Under hösten 2004 och under 
projektets gång utbildades projektledaren, arbetsledare och dialoghandledare fortlöpande i 
Balanskartan. En dialoghandledare beskriver Komancos medverkan i projektarbetet: 
 
Jobbet ute i grupperna lägger vi upp tillsammans med arbetsledaren. Det lägger sig inte 
Komanco i utan de håller bara i utbildningen till oss. Sen är det också ett forum för oss att 
lyfta problem och svårigheter vi har stött på. Att vi delar med oss lite grann och får prata och 
har handledning av Komancos personal. Som då kan hjälpa oss att se på annat sätt ifall vi 
kör fast eller nånting. Så det är ju ett stort lärande i sig. Att man hör hur andra har det så 
man inte bara tror att man är misslyckad eller att det är bara för mej det krånglar... Och det 
känns skönt. Ett stöd.  
 
Inledningsvis utbildades också dialoghandledare och arbetsledare tillsammans för att lära sig 
arbeta två stycken i ett förståelsebaserat ledarskap under projektets gång och projektledaren 
gick en endags projektledarutbildning i jämställdhet för att jämställdhetssäkra projektarbetet. 
 
Projektet inleddes för de anställda i slutet av september 2004 när arbetsledare och den dialog-
handledare som skulle delta i gruppens arbete med balanskartan tillsammans gick ut och 
                                                 
2 Totalt ca åtta eller nio dialoghandledare har sedan tidigare utbildats tillsammans i Komancos 
dialoghandledarutbildning och har därefter träffats regelbundet ungefär en gång i månaden. I Hela Projektet är 
dialoghandledarna fem eller sex anställda som kommer från olika verksamheter där de arbetar som 
undersköterskor, tjänstemän från förvaltningen samt arbetsledare.  
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informerade i de små arbetslagen med fem till tio anställda. Projektarbetet med balanskartan 
startade under oktober 2004 och januari 2005 i någon grupp, några grupper startade i 
november och de flesta grupper startade i december 2004. Träffarna var planerade till ca 50 
timmar per personal enligt en tidsplan på två timmar per vecka och arbetsgrupp att genomföra 
varje del i projektet men utifrån personalens medverkan har istället olika arbetslag valt olika 
lösningar. Till exempel har vissa arbetslag träffats ca 15 gånger i tre timmar och andra har 
träffats vid färre tillfällen under längre tid. Arbetsledarna har tagit fram material utifrån 
arbetsgruppens behov gällande exempelvis statistik över sjukfrånvaro, personalomsättning, 
antal timanställda, utbetald övertid, budget, resultatrapporter mm och efter genomgång av 
olika delar av projektet har feedback getts av projektledare, arbetsledare och personal.  
 
 

Personalens upplevelse av projektet  
   
I följande avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen utifrån frågeställningen: Vad 
är personalens upplevelse av projektet? Inledningsvis ges en bakgrundsbeskrivning av arbetet 
och tidigare projekt- och förändringsarbete. Därefter beskrivs arbetet i projektet. 
 
Enkäten har besvarats av 146 anställda, varav 138 kvinnor och 4 män, av de totalt 241 
anställda vid Älvsbyns kommuns äldreomsorg. 4 personer valde att inte ange kön. 14 av de 
anställda har en anställningstid upp till 5 år och 131 anställda har en anställningstid från 6 år 
och uppåt. 12 av de anställda som besvarat enkäten är 30 år och yngre medan 131 anställda är 
31 år och äldre. Som högsta utbildning uppger 10 anställda folkskola eller grundskola/ 
realskola, 72 svarar gymnasieskola/yrkesskola och 2 folkhögskola. 11 av de anställda anger 
högskola/universitet som högsta utbildning medan 20 anställda har läst annan utbildning. 
Alternativet ”annan utbildning” innefattar exempelvis undersköterskeutbildning, arbetsterapi-
biträde och sjuksköterskeutbildning 3 år. Av dem som besvarat enkäten arbetar 36 anställda 
heltid medan 104 anställda har sysselsättningsgrader mellan 50 och 95 procent.  
 
En koppling till projektet Hållbar kompetensutvecklingsmodell är att av dem som besvarat 
enkäten uppger 27 personal att de läser eller har läst valideringsutbildningen (OP-Vux, 800p), 
demensomvårdnadsutbildningen (OP-Vux, 200p), eller annan utbildning inom projektet 
Hållbar kompetensutvecklingsmodell (HÅKU). 7 anställda planerar att läsa någon utbildning 
inom HÅKU medan 101 av de 140 personer som besvarat frågan svarade att de inte har 
läst/läser eller planerar att läsa en utbildning på Kom-Vux inom projektet HÅKU.  
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Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete?
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 Figur 1. Figuren illustrerar hur de anställda upplever sitt arbete. 
 
Figur 1 visar att 54 av de anställda uppfattar sitt arbete som både enformigt och omväxlande. 
51 respektive 29 anställda uppfattar arbetet som omväxlande med många olika arbetsuppgifter 
och ganska omväxlande. 11 anställda upplever arbetet som ganska eller mycket enformigt. På 
frågan: Vilka möjligheter har du att själv bestämma hur du ska utföra ditt arbete? svarade 134 
anställda svarar att de har ganska stora, vissa eller mycket stora möjligheter att själv 
bestämma hur de ska utföra sitt arbete medan 10 anställda upplever att de har ganska små 
eller mycket små möjligheter. 
 
På frågan: Hur bedömer du att kontakten och samarbetet med din närmaste chef fungerar? 
anser 97 anställda att kontakten och samarbetet fungerar i stort sett tillfredsställande eller 
mycket tillfredsställande. 32 anställda anser att kontakten och samarbetet fungerar acceptabelt 
och 15 anställda bedömer att kontakten och samarbetet fungerar ganska eller mycket 
otillfredsställande. När det gäller hur de anställda bedömer trivseln med sina närmaste arbets-
kamrater svarar 137 av de anställda att trivseln är mycket bra eller i stort sett bra medan 8 
anställda upplever trivseln som acceptabel.  
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Vad anser du om din arbetsbelastning?
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 Figur 2. Figuren illustrerar hur de anställda upplever sin arbetsbelastning. 
 
 
Figur 2 illustrerar att 63 anställda anser att arbetsbelastningen är stor då och då. 34 av de 
anställda upplever att arbetsbelastningen ofta är besvärande stor och 29 anställda anser att 
arbetsbelastningen vanligtvis är lagom, men vid enstaka tillfällen stor. 12 respektive 5 
anställda upplever att arbetsbelastningen mycket ofta är besvärande stor och att den är lagom, 
aldrig på något sätt besvärande. 
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Trivs du med att arbeta inom äldreomsorgen? 
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 Figur 3. Figuren illustrerar hur de anställda upplever att de trivs med att arbeta inom 
äldreomsorgen i Älvsbyns kommun. 
 
 
Figuren ovan illustrerar svaren på frågan: Trivs du med att arbeta här inom äldreomsorgen i 
Älvsbyn? 107 anställda svarar att de trivs ganska eller mycket bra och 26 anställda upplever 
att trivseln är acceptabel. 12 anställda svarar att de inte trivs särskilt bra eller att de inte trivs 
alls.  
 
När det gäller vikten av att kunna utnyttja sina kunskaper och erfarenheter i arbetet anser 71 
anställda att det är mycket viktigt medan 51 anställda anser att det är i allra högsta grad viktigt 
och 23 av de anställda att det är ganska viktigt. Ingen av de anställda uppger att det inte är 
särskilt viktigt eller att de inga sådana krav har på arbetet. 132 anställda svarar att de kan 
använda sina kunskaper och erfarenheter från skola och tidigare yrkesliv i sitt nuvarande 
arbete i ganska hög grad, i mycket hög grad eller i viss mån medan 12 av de anställda anser 
att de i ganska liten utsträckning eller inte alls kan använda sina tidigare kunskaper och 
erfarenheter i sitt nuvarande arbete. 
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Tidigare projekt- och förändringsarbete 
 

Hur har du upplevt de förändringar som genomförts på din 
arbetsplats de senaste 3 åren?

48

57

16
19

2

0

10

20

30

40

50

60

Mycket negativt Ganska negativt Likgiltigt Ganska positivt Mycket positivt

A
nt

al
 s

va
r

 
Figur 4. Figuren illustrerar de anställdas upplevelse av de förändringar som genomförts vid 
olika arbetsplatser i Älvsbyns kommuns äldreomsorg de senaste 3 åren. 
 
 
Figuren ovan visar att 105 av de anställda upplever genomförda förändringar vid olika 
arbetsplatser ganska eller mycket negativt. 21 anställda upplever förändringarna ganska eller 
mycket positivt medan 16 anställda svarar att de upplever förändringarna likgiltigt.  
 
 

I v ilken utsträckning har du kunnat påverka resultate t av  
de  förändringar som genomförts på din arbetsplats de  

senaste  3 åren?
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Figur 5. Figuren illustrerar de anställdas upplevelse av hur de kunnat påverka resultatet av 
förändringar som genomförts vid olika arbetsplatser i Älvsbyns kommuns äldreomsorg de 
senaste 3 åren. 
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Figur 5 illustrerar att 115 av de anställda anser att de inte alls eller i ganska liten utsträckning 
kunnat påverka resultatet av de förändringar som genomförts vid den egna arbetsplatsen de 
senaste 3 åren. 24 anställda upplever att de kunnat påverka i viss mån och 5 anställda anser att 
de kunnat påverka i ganska eller mycket hög grad.     
 
 

Projektet Hela Projektet – Den goda arbetsplatsen 
 
På frågan: Hur ofta har ni projektträffar i Hela Projektet – Den goda arbetsplatsen inom den 
arbetsgrupp du tillhör? svarar 96 av de anställda att de har träffar ”minst en gång i månaden”. 
29 av de anställda uppger att de träffas ”någon gång under projekttiden” och 12 av de 
anställda svarar ”minst en gång varannan vecka”. Ingen av de anställda uppger svars-
alternativen ”aldrig” eller ”minst en gång i veckan”. 
 
 
 

Hur upplever du arbete t med materiale t (balanskartans 
häften)?
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Figur 6. Figuren illustrerar de anställdas upplevelse av arbetet med materialet (balanskartans 
häften). 
 
Figuren ovan visar att 54 anställda upplever arbetet med materialet i projektet som likgiltigt. 
56 av de anställda erfar arbetet med häftena som ganska eller mycket negativt och 31 
anställda upplever arbetet ganska positivt. Ingen anställd har angett svarsalternativt ”mycket 
positivt”.  
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Hur upplever du gruppdiskussionerna?
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Figur 7. Figuren illustrerar de anställdas upplevelse av gruppdiskussionerna. 
 
 
Figuren ovan visar att 111 anställda upplever gruppdiskussionerna i projektet ganska eller 
mycket positivt. 26 av de anställda är likgiltiga och 5 anställda upplever gruppdiskussionerna 
ganska eller mycket negativt. 
 
 

Finns mätområden/styrtal upprättade  för det arbete  ni utför 
i din arbe tsgrupp?
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Figur 8. Figuren illustrerar de anställdas erfarenhet i vad mån mätområden/styrtal finns 
upprättade för det arbete de utför i sin arbetsgrupp.  
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Figuren ovan visar att 104 av de anställda erfar att de aldrig använder mätområden/styrtal för 
det arbete de utför i arbetsgruppen. 16 anställda uppger att de bara använder mätområden 
/styrtal vid vissa tillfällen eller som följs upp ibland och 3 anställda erfar att de använder 
mätområden/styrtal som aldrig följs upp. Ingen av de anställda uppger att de använder 
mätområden/styrtal och följer upp dem regelbundet. 
 
 

Finns förslag till förändringar upprättade  för de t arbete  ni 
utför i din arbe tsgrupp?
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Figur 9. Figuren illustrerar de anställdas erfarenhet i vad mån förslag till förändringar finns 
upprättade för det arbete de utför i sin arbetsgrupp, t ex förändring av arbetsformer, scheman, 
ekonomiska rutiner, delegation av ansvar och befogenheter samt IT-stöd.  
 
 
Figuren ovan visar att 99 av de anställda i viss utsträckning eller i hög grad erfar att det finns 
förslag till förändringar upprättade för arbetet i den egna arbetsgruppen. 14 anställda är 
tveksamma till att det finns förslag till förändringar upprättade medan 23 anställda svarar att 
förslag till förändringar knappast eller inte alls finns upprättade för arbetet som utförs i 
arbetsgruppen. 
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Hur upplever du din arbetsmiljö nu jämfört med hur den var 
innan projektet startade?
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Figur 10. Figuren illustrerar hur de anställda upplever sin arbetsmiljö nu jämfört med hur den 
var innan projektet startade. 
 
Figur 10 illustrerar att 94 anställda inte upplever någon skillnad gällande arbetsmiljö nu 
jämfört med hur den var innan projektet startade. 38 av de anställda upplever arbetsmiljön nu 
som bättre eller mycket bättre och 10 anställda upplever arbetsmiljön som mycket sämre eller 
sämre nu jämfört med hur den var innan projektet startade. 
 
När det gäller frågan i vilken utsträckning den anställde känner sig verkligt engagerad i 
projektarbetet svarar 74 anställda att de känner sig verkligt engagerade i liten grad eller inte 
alls. 69 av de anställda känner sig verkligt engagerade i projektarbetet i någon mån, ganska 
mycket eller väldigt mycket.  
 
På frågan hur väl den anställde fick projektets mål och innehåll klargjort från början uppger 
80 av de anställda svarsalternativen ”acceptabelt”, ”ganska bra” eller ”mycket bra” medan 63 
anställda svarar ”inte särskilt bra” eller ”inte alls”.  
 
På frågan ”I vad mån tycker du att projektet mål uppnåtts?” anser 53 anställda att målen 
uppnåtts på ett acceptabelt sätt. 52 anställda bedömer att projektets mål inte uppnåtts särskilt 
bra och 18 av de anställda anser att projektets mål inte alls uppnåtts. 15 anställda gör 
bedömningen att målen uppnåtts ganska bra. Ingen av de anställda uppger att projektets mål 
uppnåtts på ett mycket bra sätt. 
 
92 av de anställda upplever att projektet varit acceptabelt, i stort sett bra eller mycket bra 
planerat och 48 anställda upplever projektets planering som inte särskilt bra eller dålig. 
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Hur upplever du He la Projekte t - Den goda arbetsplatsen 
som he lhet?
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Figur 11. Figuren illustrerar hur de anställda upplever projektet Hela Projektet – Den goda 
arbetsplatsen som helhet. 
 
Figur 11 visar att 66 anställda upplever projektet ganska positivt eller mycket positivt. 53 
anställda upplever projektet likgiltigt och 23 av de anställda är ganska negativt eller mycket 
negativt inställda till projektet.  
 
På de öppna frågorna om vad de anställda upplever som speciellt negativt respektive speciellt 
positivt svarar de anställda enligt följande: 
 
Exempel på vad de anställda upplever som speciellt negativt i projektet är: 100% gäller ej 
alla, alla tar ej projektet på allvar, allt, använd tiden till annat viktigare, arrogant bemötande 
av ledare, att vi har så kass ekonomi, balanskartan, diskussionerna drog iväg för långt, en 
upprepning av Dialogutbildningen, förstår ej heltidslöftet, häftenas frågor svåra ibland, häftet 
är inte bra, ingen utveckling och ledning, kommer ingen vart, materialet för generellt, 
neddragningar och besparingar, onödiga långa diskussioner, organisationströtthet, pengar till 
ingen nytta, personer känner sig påhoppade, svårt att veta vad det går ut på, svårt att överföra 
till arbetsområdet, vissa uppgifter löjliga, utanförskap då vissa ej deltar, projektledaren ej 
insyn i arbetet, tror ej att det leder till högre %, tar tid från arbete och fritid. 
 
Exempel på vad de anställda upplever som speciellt positivt i projektet är: alla i arbetslaget 
träffas, arbetsgrupper träffas utan stress, arbetslaget kan träffas och diskutera, diskutera 
samarbetsfrågor, lära känna varandra, lära sig samarbeta och lyssna, lösa problem på bra sätt, 
förstå ekonomi och budget, grupprelationer och konflikthantering, gruppdiskussionerna, göra 
det som rör arbetsgruppen, heltid en rättighet deltid en möjlighet, alla ha 100% grundtjänst, 
bestämma innehåll själva, bra ledare, få gå ifrån arbetet, fick tankeställare, prata om det som 
är viktigt, organisera bättre, prata om saker angående jobbet, samarbete och schema, samtal 
istället för häftena, tid att formulera mål, träffas alla med föreståndaren, träffas hela gruppen, 
träffas kvalitetssäkring, tvättstugeschema, roligt vara tillsammans. 
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Att öka makten och inflytandet 
 
Hela Projektet – Den goda arbetsplatsen startade med utgångspunkt i projektet Hållbar 
kompetensutvecklingsmodell och var även en fortsättning av Älvsbyns kommuns tidigare 
satsningar på utbildning av personalen inom äldreomsorgen genom Komancos Dialog- och 
Human Dynamics-projekt. En ledare från styrgruppen beskriver historiken kring projektet 
med att de olika projekten handlat om att öka makten och inflytandet av personalen, att få en 
större medvetenhet ute i grupperna och att de anställda får möjlighet att påverka sin arbets-
situation samt att införa de fyra perspektiven utveckling, hälsa, kvalitet och ekonomi. 
Följande citat beskriver ledarens syn på att personalen ”har en bra arbetsmiljö”: 
 
”Makt och inflytande kan ju låta som väldigt stort men, att man verkligen har ett rejält 
inflytande. Att jag kan påverka min arbetssituation. Att jag känner att mina medarbetare 
lyssnar på mej, att chefen lyssnar på mej… Att det är ett öppet arbetsklimat. Och det får man 
inte förrän vi är trygga i gruppen och har förtroende för varann.  
 
Ledaren menar också att det är viktigt att ha förståelsen för den politiska organisationen i stort 
samtidigt som det är viktigt att kunna uttrycka olika åsikter och synpunkter om verksamheten: 
 
”Men ansvaret måste finnas för vårt arbete i våran lilla grupp här. Det är vi tillsammans. Det 
är inte arbetsledaren som har ansvaret att det funkar bra. Eller nån enskild. Eller politikerna. 
Utan det är vi tillsammans. Vi har fått ramarna. Och får jag då vara med och påverka 
besluten här och föra det framåt då tror jag att då har vi en god arbetsmiljö.”   
 
Tanken i projektet var att med Komancos balanskarta som verktyg under projekttiden gå 
igenom de fyra områden kvalité, hälsa, ekonomi och utveckling. Arbetet har sett olika ut på 
olika arbetsplatser men de flesta grupper har arbetat med de två första områdena och har 
prioriterat diskussioner före att fylla i balanskartans häften. En ledare beskriver projektarbetet: 
och möjligheterna till fortsättning: 
 
”För nog har jag ju känt en viss press att vi ska hinna igenom ett visst antal material. Men 
jag blir ju mer och mer övertygad om att det inte är det som är det primära. Det här är ju 
hållbart. Materialet finns kvar. Personalen finns kvar. Arbetsledarna finns kvar. Dialog-
handledarna finns kvar. Vill man fortsätta så finns det vilka möjligheter som helt att göra det. 
I en takt som behövs. Och man kan välja det häfte man själv vill just för tillfället.” 
 
Ledaren menar att diskussionerna varit viktiga för att öka tryggheten och förståelsen i olika 
personalgrupper, vilket följande citat är ett exempel på: 
 
”Är det så att jag känner att jag inte vill komma på morgonen för att jag mår så dåligt med 
mina arbetskamrater eller någon speciell person då löser vi det. Och så får vi större 
förståelse och så jobbar vi ihop. Det är det som är det viktiga. Kan man nå dit så är det ju 
otroligt stora förtjänster. Sen måste man fortsätta jobba på det. Det löser sig inte för att man 
har lyft det och börjat prata. Men dom har beslutat att dom ska lyfta det på personalträffarna. 
Dom beslutar hur dom ska ta tag i saker på ett annat vis. Pratar om såna här saker som dom 
inte har gjort förr. Pratar med varann istället för om varann.”     
 
I slutskedet av projektet har arbetsgrupperna reflekterat över förväntningar, farhågor och olika 
förändringar utifrån det genomförda projektarbetet. Exempel på vad som gjorts under 
projekttiden är att 75 deltidsanställda fått heltidstjänster och 5 anställda har fått högre 
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sysselsättningsgrader, att flexibla scheman har införts i olika arbetslag, att samarbete och 
delaktighet har utvecklats och att ihopslagning av avdelningar och arbetslag har genomförts. 
När det gäller delegering av ansvar har till exempel olika områden som personalen ansvarar 
för utformats gällande larm, leasingbilar och inlämning av papper. Exempel på andra 
förändringar gällande utformningen av arbetsmiljön är utbildning i lyftteknik samt 
införskaffande av glidbrädor och bälten etc. för att underlätta det praktiska arbetet. Under 
hösten 2005 och framåt planerar socialtjänsten att införa heltidstjänster samt flexibla scheman 
inom hela hemtjänsten i en försöksverksamhet för att fortsätta arbetet med att öka personalens 
makt och inflytande. Erbjudandet om heltid bygger på ökad rörlighet hos personalen, att ”där 
behovet finns ska jag jobba”.      
 
 

Balanskartans olika perspektiv 
 
Följande avsnitt är exempel på ledarskap och möjligheter att kombinera finansiella mått med 
lärande/kompetens. Resultatet redovisas utifrån två intervjuer med arbetsledare inom 
kommunens äldreomsorg som deltagit i arbetet med att förena utformning av styrtal/mätbarhet 
och delaktighet/medbestämmande.  
 
När arbetet strukturerades upp under inledningsskedet betonades vikten av att fack, arbets-
givare och arbetsförmedlare presenterade en gemensam bild av projektet. Ett beslut togs om 
att arbetsledare och handledare skulle följa samma arbetsgrupper under hela projekttiden och 
projektledaren tillsammans med respektive arbetsledare och handledare gav information i 
varje arbetslag och deltog i gruppernas arbete med balanskartan. Under projektets gång har 
diskussioner med utgångspunkt i balanskartan varit centrala och i intervjuerna förmedlar två 
arbetsledare från särskilt boende respektive hemtjänsten olika perspektiv av projektet. Båda 
arbetsledarna beskriver projektets historik som en fortsättning på projektet ”Den goda arbets-
platsen” och en möjlighet att skapa heltider istället för deltider inom vård och omsorg. Men de 
upplever utformningen av projektets idé och arbetet med grupperna olika. Arbetsledaren inom 
hemtjänsten har uppfattat att projektet handlar om att mäta kvalitet samt utveckla arbetslaget 
och det arbete som arbetslaget bedriver medan arbetsledaren inom särskilt boende har 
uppfattat projektet som möjligheten att påverka sin egen arbetssituation samt ha delaktighet 
och medbestämmande i arbetet och arbetsmiljön som huvuddelarna i projektet. Ledaren i 
hemtjänsten ser utformning av mätområden och styrtal som centrala och känner en frustration 
över att det på träffarna med Komanco pratats om att mäta tid och kvalitet och att det i arbetet 
med arbetsgrupperna förts helt andra diskussioner. Arbetsledaren i hemtjänsten beskriver 
projektets karaktär och innehåll: 
 
”Jag tycker att projektet har varit givande, det har varit lärorikt och har gett mycket men jag 
har lite svårt ibland att förstå vad vi har sysslat med. Det har varit mycket med att man ska 
mäta tid, man ska mäta kvalitet, man ska mäta. Utforma styrtal och såna där grejer. Och vi 
har inte gjort det i mitt arbetslag och vad jag har hört så är det många andra som inte heller 
har gjort det. Däremot så har vi gjort andra saker som har fört utvecklingen framåt.”  
 
Ledaren i hemtjänsten upplever att de i arbetsgrupperna inte följt Komancos instruktioner 
men att företaget uppmuntrat arbetsledarna med att allt är utveckling, att processen ska ta sin 
tid och att allting som de gör är bra. Arbetsledaren i särskilt boende beskriver istället 
projektets karaktär och innehåll som en möjlighet till medvetandegörande. Arbets- och dialog-
handledare finns med som ett stöd snarare än som ”lärare”, vilket upplevs som en ovan 
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situation. Ledaren beskriver arbetet i grupperna som att projektet är de anställdas och att 
tanken är att de ska komma fram med idéer och förslag och verkställa dem:  
 
”Jag ser det som att medvetandegöra saker och ting hos personalen. Utifrån arbets-
materialet. Att se att man kan göra saker på annat sätt när man har ett material och sitter i 
grupp och kan diskutera. Att man kommer på lösningar. Att se varandras olikheter och 
resurser och att inte jantelagen får råda. Framför allt det här medvetandegörandet det 
känner jag som den stora biten. Att få möjligheterna att kunna påverka.”  
 
När det gäller ekonomi betonar arbetsledaren i hemtjänsten vikten av att personalen får 
förståelse för verksamheten i ett större sammanhang och även för arbetsledarens agerande. 
”Budgeten i balans” och ”Målstyrd äldreomsorg” ses som riktlinjer och det handlar om att 
arbeta för att rehabilitera vårdtagare i ett mer vardagsrehabiliterande synsätt istället för att 
erbjuda ”paketlösningar” vid biståndsbedömning i kommunen. Arbetsledaren i hemtjänsten 
betonar att det huvudsakliga uppdraget handlar om att hålla budget och menar att ett fortsatt 
arbete är en kostnadsfråga. Att avsätta tid för arbetet med materialet innebär svårigheter men 
betraktas inte som en omöjlighet. Arbetsledaren inom särskilt boende ser vissa möjligheter att 
kunna gå vidare i arbetet med att ytterligare öka den ekonomiska medvetenheten samt att 
förbättra relationerna och samarbetet tillsammans med arbetsgruppen, bland annat i samband 
med arbetsplatsträffar.  
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Diskussion 
 
Hela Projektet – Den goda arbetsplatsen är en fortsättning av projektet Hållbar kompetens-
utvecklingsmodell för att förändra arbetsorganisationen och skapa fler heltidstjänster i 
Älvsbyns kommun. Ur ett perspektiv kan projektet betraktas som lyckat genom att 63 
tillsvidareanställda av den deltidsanställda dagpersonalen inom hemtjänsten anställs på heltid 
och flexibla scheman införs under hösten 2005. Tidigare under projekttiden har också 12 
deltidsanställda anställts på heltid och 5 anställda har fått högre sysselsättningsgrader inom 
särskilt boende och inom hemtjänsten. I projektet har även flexibla scheman införts i olika 
arbetslag inom äldreomsorgen under projekttiden, samarbete och delaktighet har utvecklats 
och ihopslagning av avdelningar och arbetslag har genomförts. När det gäller delegering av 
ansvar har till exempel olika områden som personalen ansvarar för utformats gällande larm, 
leasingbilar samt inlämning av papper. Andra exempel på förändringar gällande utformningen 
av arbetsmiljön är utbildning i lyftteknik samt införskaffande av glidbrädor och bälten etc. för 
att underlätta det praktiska arbetet.  
 
Den arbetsmetod som kommunen valde var Komancos ”Balanskarta” som är ett exempel på 
Balanced Scorecard och en variant av den ursprungliga idén om ett ”styrkort” som är 
utformad inom industrin. Enligt teorin om Balanced Scorecard betonas vikten av att välja och 
anpassa styrtal till organisationens strategi och processen med att ta fram ett scorecard börjar 
uppifrån för att få en bild av organisationens strategiska vision. Tanken i projektet var att 
under projekttiden gå igenom de fyra områdena kvalité, hälsa, ekonomi och utveckling i de 
olika arbetsgrupperna och arbetsledare och personal arbetade tillsammans med en handledare 
samt projektledaren ute i verksamheten i de olika arbetslagen för att utveckla arbets-
organisationen utifrån de olika perspektiven.  
  
I projektet har diskussioner förts gällande betydelsen av att hinna igenom hela projekt-
materialet. En ledare i styrgruppen betonar diskussionernas betydelse för att öka tryggheten 
och förståelsen i olika personalgrupper på bekostnad av dokumentation av verksamheten. Ett 
syfte var att förbättra arbetsmiljön genom att förena ekonomiska mått och så kallade ”mjuka” 
mått och två av ledarna betonar de två olika aspekterna ”att mäta” och ”att medvetandegöra” 
som centrala i projektet. Båda ser möjligheter i att fortsättningsvis ytterligare öka den 
ekonomiska medvetenheten samt förbättra relationerna och samarbetet tillsammans med 
arbetsgruppen. Arbetet har sett olika ut på olika arbetsplatser men många arbetsgrupper har 
arbetat med de två första områdena och har prioriterat diskussioner före att fylla i balans-
kartans häften. Den psykosociala arbetsmiljön har diskuterats i ett antal arbetslag och vissa 
grupper har enats om att ha diskussioner som stående punkt på arbetsplatsträffar 
fortsättningsvis.  
 
När det gäller de förändringar som genomförts vid olika arbetsplatser i Älvsbyns kommuns 
äldreomsorg under de senaste 3 åren upplever en stor del av personalen förändringarna som 
ganska eller mycket negativa medan däremot Hela projektet – Den goda arbetsplatsen som 
helhet i högre grad upplevs som positivt. Också gruppdiskussionerna i projektet upplevs som 
ganska eller mycket positivt av de anställda. Exempel på vad de anställda upplever som 
speciellt positivt i projektet är att alla i arbetslaget har möjlighet att träffas samtidigt och 
diskutera i lugn och ro, att lära känna varandra, lära sig samarbeta och lyssna och lösa 
problem på bra sätt. Även att förstå ekonomi och budget, tvättstugescheman samt att alla har 
100 procents grundtjänst upplevs som positivt. Förslag till förändringar finns upprättade i viss 
utsträckning eller i hög grad för arbetet till exempel när det gäller förändring av arbetsformer, 
scheman, ekonomiska rutiner, delegation av ansvar och befogenheter samt IT-stöd.   
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Exempel på vad de anställda upplever som speciellt negativt i projektet är att det upplevs som 
en upprepning av tidigare Dialogutbildning, organisationströtthet, att materialet är för 
generellt samt neddragningar och besparingar. Även svårigheter att förstå vad projektet går ut 
på, arrogant bemötande av ledare och onödiga långa diskussioner upplevs som negativt. I 
enkäten uppger en stor del av de anställda att mätområden/styrtal inte finns upprättade för det 
arbete som de anställda utför i sin arbetsgrupp. Arbetet med materialet (balanskartans häften) 
upplevs i relativt stor utsträckning som likgiltigt eller negativt.  
 
Av personalen upplever 38 anställda arbetsmiljön som bättre eller mycket bättre nu jämfört 
med hur den var innan projektet startade samtidigt som 10 anställda upplever att arbetsmiljön 
nu är mycket sämre eller sämre än innan projektet startade. Flertalet (94) av de anställda 
upplever ingen skillnad i sin arbetsmiljö.  
 
Mitt resultat visar på att det finns en inbyggd problematik i kommunens arbete med Balanced 
Scorecard eftersom konceptet säger sig komma ”nedifrån och upp”. Balanced Scorecard är 
dessutom ett koncept och en metod för att underlätta diskussioner om en verksamhets 
inriktning som ursprungligen utvecklades inom industrin i USA. Den offentliga sektorn i 
Sverige har visat stor villighet att ta till sig moderna management- eller organisationskoncept 
under 90-talet men de har varit svåra att tillämpa. En anledning är att det i Europas 
välfärdsstater finns en arbetsrättslig lagstiftning som förhindrar arbetsgivaren att förverkliga 
den rationaliseringspotential som finns inbyggd i koncepten. Koncepten är också utvecklade i 
privat sektor med en marknadsekonomisk bas som inte alltid överensstämmer med den 
offentliga sektorns logik. Offentlig sektor består i hög grad av tjänsteproduktion och 
honnörsord som ”effektivitet” och ”kvalitet” har till exempel olika betydelse för politiker, 
planerare, vårdpersonal och kunder/patienter. Den offentliga organisationens komplexa 
målsättning och många delvillkor som politisk styrning, krav på fördelningspolitisk rättvisa, 
myndighetsutövning och tjänstemannaorganisation skapar både hindrande och möjliggörande 
strukturer.  
 
Min analys är att det både finns effektiva och systematiserande demokratiska aspekter i 
Balanced Scorecard samtidigt som anställda erfar att konceptet kommer ”uppifrån” i en top-
down-process vilket leder till negativitet.        
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