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1 _ ::I: NLEDN I_NG

Kapitel 1 har två huvudavsnitt. I det första presente
ras forskningsprojektets bakgrund, föreställningsram,
syfte och uppläggning. I det andra redogörs för studiens
metod.

1.1 Bakgr~na, foreställ
ningsra~, syfte och
~ppläggning

1.1.1 FORSKNINGSPROJEKTETS BAKGRUND OCH FÖRESTÄLLNINGS
RAM

Företeelsen ekonomisk styrning är ett fenomen med
växande betydelse i den västerländska företagskulturen.
Börsnoterade företag och andra större organisationer
inom denna kultur använder i allt större utsträckning
styrsystem som kan betecknas som ekonomiska. Denna
utveckling är delvis en följd av ökad decentralisering.
Ekonomisk styrning och decentralisering är relaterade
begrepp. Ekonomisk styrning har möjliggjort den ökade
decentralisering som utmärkt de senaste årtiondenas

organisationsutveckling.

Forskningen kring ekonomistyrningens funktionssätt har
främst koncentrerats till denna styrforms sätt att fun

gera inom vinstorienterade privata organisationer. Fle
ra forskare har framfört behovet att empiriskt studera
ekonomistyrningens funktionssätt även inom offentliga

Q~9anisationer, se exempelvis Hofstede (1967 sid. 364)

QQn Otley (1984 sid. 141 - 148). Den komplexa uppgifts-
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strukturen och stora beroendeförhållanden är egenskaper
i offentliga organisationer som antas medföra komplika
tioner för den ekonomiska styrningens funktionsförmåga.
Enligt viss företagsekonomisk forskningslitteratur är
det näst intill omöjligt att få funktionella effekter
av ekonomisk styrning i offentliga organisationer, se
exempelvis Ridgway (1956) och Downs, Larkey (1986).
Behovet av att empiriskt studera ekonomisk styrning
inom offentliga sektorn är således speciellt stor.

Denna studie har tagit fasta på denna åstundan.

Detta behov understryks av att ekonomiska styrprocesser
har en lång tradition inom offentliga organisationer.
Budgetprocesser har använts för att allokera det
allmännas resurser till de offentliga myndigheterna.
Den uttalade intentionen ifrån statsmakterna har varit
att budgetprocessen skall ha en väsentlig' funktion i
den politiska processen för att garantera en effektiv

resursallokering.

Synen på ekonomisk styrning som företeelse är inte
enhetlig, vilket beskrivs i kapitel 2. Denna studie
utgår ifrån att den ekonomiska styrningens funktion är
att skapa avsedda ekonomiska effekter.

Som undersökningsobjekt för denna empiriska studie har
valts de svenska statliga affärsverken.

Att bland olika offentliga organisationer välja affärs
verken har följande två skäl.

1/ Undersökningsobjekt eftersträvades med ställning

som myndighet och ej som bolag. Ekonomisk styrning är
mer komplicerad inom myndighetsorganisationer än inom

organisationer i bolagsform.

2/ Undersökningsobjekt önskades där ekonomisk styrning
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uppgavs vara väsentlig. Ekonomisk styrning infördes
under SO-talet i de flesta svenska affärsverk och stora

förhoppningar var knutna till denna styrform. Flera
statliga utredningar under 1960- och 70-talen konsta
terar att tidigare styrformer inom affärsverkssektorn
fungerat otillfredsställande. Staten/ägarens styrning

av Verken liksom den interna styrningen inom Verken

har ej fungerat på ett adekvat sätt. Ekonomisk styrning

antogs råda bot mot detta.

Fokus för intresset i denna studie är således två

ekonomiska styrsystem. såväl den statliga ägarens

ekonomiska styrning av affärsverken som den ekonomiska

styrningen inom affärsverken observerades. Den först

nämnda kallar jag den externa processen och den senare

den interna processen. Genom att studera båda processer

na kartläggs hela kravkedjan ifrån ägaren till Verkens

operativa nivå, se figur 1.

Operativ nivå Operativa chefer

Regional nivå Regionala chefer

Staten/ägarenÄgarnivå

Central

ledningsnivå

Lokal nivå

1Externa

AffärsverksledningenJ

1Interna

Kommunala (lokala) J
chefer ~

I
I
1

.J

styrsystemet

styrsystemet

Figur 1. Kravkedjan i affärsverken.

Inom den centrala nivån, huvudkontoret, finns olika

delnivåer. Emellan dessa nivåer existerar ekonomis~a

styrprocesser i vissa av Verken. Dessa processer har

jag ej studerat. Inte heller den interna ekonomiska
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styrprocessen mellan den centrala nivån och de delar av

affärsverkskoncernerna som bedrivs i bolagsform.

Studiens föreställningsram framgår av figur 2 nedan.

Det ekonomiska styrsystemet antas ge upphov till

avsedda, samt icke avsedda effekter. De avsedda effek

terna benämns de funktionella och de icke avsedda de

dysfunktionella effekterna.

Effekter

Funktionella effekter

Ekonomiska styr
systemets utformning

Dysfunktionella effekter

Figur 2. Studiens föreställningsram

De mest väsentliga komponenterna i en ekonomisk styrpro

cess är i allmänhet de ekonomiska kraven. Kravbegreppet

liksom övriga styrbegrepp definieras i kapitel 2.

De ekonomiska kraven är studiens oberoende variabel och

ekonomistyrningens effekter den beroende variabeln.

1.1.2 AVHANDLINGENS SYFTE OCH SPECIELLA

FRAGESTÄLLNINGAR

Studiens syfte är att beskriva och analysera effekter

av ekonomisk styrning i organisationer där ägarfunktio

nen utövas i en politisk miljö. Affärsverken är exempel

på denna typ av organisation.

Som undersökningsobjekt används de interna och externa

ekonomiska styrprocesserna i fyra svenska statliga

affärsverk. Undersökningsperiod är åren 1984 - 1988.
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Inom ramen för studiens syfte görs tre speciella

effektanalyser. Dessa kallas studiens tre frågeställ
ningar.

Den första gäller hur offentliga myndighetsorganisa

tioner söker beakta sin komplexa målstruktur i den

ekonomiska styrningen och vilka effekter som därvidlag

uppkommer. Den andra frågeställningen tar upp den

politiska ägarlogikens effekter. Den tredje frågeställ

ningen behandlar effekter av olika organisatoriska

lösningar vid införandet av ekonomisk styrning inom

offentliga myndigheter.

Gemensamt för de tre frågeställningarna är således att

de analyserar effekter av ekonomistyrning inom organi

sationer, där ägarfunktionen utövas i en politisk

miljö. Mitt val av dessa tre frågeställningar har

påverkats av tillgången på empiriska data. Genom att

den empiriska studien genomfördes under flera år,

möjliggjordes analysen av den första frågeställningen.

Studien var således longitudinell. Effekterna av

styrprocesserna på samtliga nivåer ifrån ägar- till

operativ nivå studerades inom ett av de studerade

Verken. Därmed kunde jag behandla den andra frågeställ

ningen om ägarlogiken och dess inverkan på kravkedjan.

Den tredje frågeställningen kunde besvaras, genom att

effekter ifrån fler än ett affärsverk observerades.

Bakgrunden till den första frågeställningen om målkomp

lexiteten är följande.

De flesta företag och andra organisationer har flera

mål med sin verksamhet. Det gäller i synnerhet för

organisationer som verkar i en politisk ägarmiljö.

Hur skall dessa organisationers komplexitet beträffande

uppgifter och mål beaktas i den ekonomiska styrningen?
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Det normativa råd som vissa forskare, exempelvis Olve

(1977), ger är följande. Komplexiteten bör medföra att

en målprioriteringsmodell skall användas som väger in

organisationens olika mål. D.v.s. en flerdimensionell

styrning bör brukas. Om styrningen inriktas mot mer än

ett mål är den således flerdimensionell. Genom att den

empiriska studien var en longitudinell studie som

följde ekonomiska styrningens effekter under nära fem

år, var det möjligt för mig att bedöma i vilken grad

som en fler- eller endimensionell styrning användes.

Brukades exempelvis en flerdimensionell styrning inom

Verken, så att samtidigt både de affärsmässiga och

allmännyttiga uppgifterna kunde stödjas?

En förundersökningen till den empiriska studien

företogs under åren 1983 - 1984. Då erfors att i det

Verk som blev den empiriska studiens huvudstudieobjekt

växlade den ekonomiska styrningens inriktning

mellan åren. Styrningen var periodvis snarare en- än

flerdimensionell. I slutet av 1986 kom exempelvis

styrningen att i hög grad inriktas mot ett enda

kostnadsrnål. Detta genom att ett rationaliseringspro

gram infördes för hela Verket.

Frågan om rationaliseringsprograms effekter har disku

terats av flera företagsekonomiska forskare, exempelvis

Hofstede (1967). Ett rationaliseringsprogram innebär

att styrningen under den tid som detta program gäller

blir mycket endimensionell. Organisationens verksamhet

inriktas mot vissa kostnadsrnål. Andra mål får ofta stå

tillbaka under denna tid. Meningen med dessa rationali

seringsprogram är ofta att de skall skaka om organisa

tionen, ha en "crash"-effekt. Detta för att skapa en

mer kostnadsmedveten ekonomisk inriktning inom organi

sationen.

Huruvida en sådan styrning är funktionell för organisa-
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tionens långsiktiga överlevnad har ifrågasatts av flera

forskare. Exempelvis Likert, Seashore (1963) och Östman

(1980) synes mena att sådana rationaliseringsprogram

hämmar organisationens mångfald och kreativitet. Det

kan få långsiktiga dysfunktionella effekter. Likert,

Seashore (1963) rekommenderar istället besparingsprogram

som är mer flerdimensionella, mindre drastiska och mer

kontinuerliga. Dessa kritiska argument mot rationaliser

ingsprograms effekter bör i än högre grad gälla offent

liga myndighetsorganisationer. Detta på grund av att

deras målstruktur ofta är mer komplex än privaträttsli

ga aktiebolags.

Dessutom har som motiv för införande av decentralisering

och ekonomisk styrning i offentliga organisationer

bland annat angetts att ekonomistyrning stimulerar till

ökad mångfald, se kapitel 2. Den ekonomiska styrformen

skall därmed beakta komplexiteten mer än andra styrfor-
~

mer. En empirisk forskningsfråga är därför att undersö-

ka om en pluralism är möjlig inom ramen för en endimen

sionell ekonomisk styrning.

Den första frågeställningen innebär att följande

undersökningar görs.

- Analysera om affärsverkens komplexa målstruktur

beaktas i den ekonomiska styrningen, frågeställning lA.

- Studera vilka effekter som uppkommer av ett rationali

seringsprogram som implementeras i en offentlig myndig

hetsorganisation, typ affärsverk, frågeställning 1B.

- Kartlägga om en pluralism är möjlig inom en endimen

sionell styrning aven offentlig myndighetsorganisa

tion, typ affärsverk, frågeställning le.

Bakgrunden till den andra frågeställningen, ägarlogiken

och dess effekter, är följande.

Det är inte lätt att finna styrformer som stimulerar
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till ökad motivation, kreativitet och effektivitet.
Svårigheterna ökar om en kravkedja dessutom skall nås.
En orsak till den ekonomiska styrningens popularitet i
offentliga organisationer under det senaste decenniet
är att denna styrform avses kunna tillfredsställa dessa
önskemål. D.v.s. leda till ett självständigt agerande
ifrån de decentraliserade enheternas sida, samt
garantera att ägarens krav blir organisationens mål på
alla nivåer. Det senare genom att ägarkraven sprids ner
i organisationen genom en kravkedja.

Huruvida en kravkedja verkligen existerar har studerats
empiriskt i liten utsträckning. Det gäller för alla
typer av organisationer. I denna studie har detta

analyserats genom att såväl de externa som interna
styrprocesserna undersökts. I det Verk som är huvudstu

dieobjekt analyseras de två processernas överensstämmel
se. I vilken grad som ägarlogiken medfört effekter ända
ner på operativ nivå i Verket har därmed varit möjligt
att studera. Ägarlogiken uttrycks genom kraven i den
externa processen.

Som ett led i besvarandet av den andra frågeställningen
prövas om de av ägaren avsedda effekterna av införandet
av den ekonomiska styrningen av Verken uppnåtts.

Analysen av den andra frågeställningen innebär
följande.

- Kartlägga ägarlogikens innebörd och karaktär, fråge

ställning 2A.

- Analysera vilka effekter ägarlogiken har på Verkens

interna ekonomiska styrning och operativa verksamheter,

frågeställning 2B.
- Undersöka om avsedda effekter av ekonomisk styrning

av affärsverken har realiserats, frågeställning 2C.

De två förstnämnda frågeställningarna gäller målproble-
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matiken och dess effekter i offentliga organisationer.

Den tredje frågeställningen tar upp en annan aspekt

inom den ekonomiska styrningen, den organisatoriska.

Vilka blir effekterna av olika organisatoriska lös

ningar vid decentralisering och införandet av ekonomisk

styrning i offentliga myndighetsorganisationer. Finns

ett samband mellan ägarlogikens karaktär och valet av

organisatorisk utformning? Det senare gäller således om

det finns en koppling mellan den andra och den tredje

frågeställningen. Vilken grad av självständighet som de

decentraliserade enheterna skall ha, är den mest vä

sentliga organisatoriska f~ågan vid skapandet av ekono

miska styrsystem enligt budgetläroböckerna. Denna fråga

är speciellt besvärlig för offentliga myndighetsorganisa

tioner. Detta genom de krav på medborgerlig insyn,

rättssäkerhet m.m. som finns för dessa organisationer.

Två organisationsperspektiv står här mot varandra.

Antingen skall de decentraliserade enheternas

självständighet betonas i det ekonomiska styrsystemet,

eller också understryks samordningen mellan enheterna.

När självständighetsperspektivet används, framhålls

ekonomistyrningens funktionella effekter på enheternas

motivation och kreativitet. När å andra sidan samord

ningsperspektivet är tongivande, anses de funktionella

effekterna av ekonomisk styrning mest vara att enhe

terna stimuleras att agera på ett samlat koncern

optimalt sätt. För att uppnå endera av dessa funktio

nella effekter, förefaller ett perspektivval behöva

göras vid utformningen av det ekonomiska styrsystemet.

Förundersökningen visade att två av de studerade Verken

valt helt olika perspektiv. De två Verken var tämligen

likartade vad det gäller uppgiftsstruktur, storlek och

andra karaktäristika. Det redogörs för i kapitel 3.

Trots detta behandlades de två Verken ändå av Staten/-
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ägaren något olika. Det kan förklara det olika perspek

tivvalet. Ett samband finns därför eventuellt mellan

organisatorisk design och ägarlogikens karaktär.

Den tredje frågeställningen är således att analysera

vilka effekter som blir följden av skilda organisato

riska perspektivval mellan självständighet och samord

ning. Vidare att studera om det finns ett samband

mellan perspektivvalet och ägarlogikens karaktär.

1.1.3 AVHANDLINGENS UPPLÄGGNING

Avhandlingen är disponerad på följande sätt.

Kapitel 1 innehåller efter detta inledande avsnitt om

bakgrund, syfte och disposition ett metodavsnitt.

I kapitel 2 redogörs för ekonomisk styrteori.

I kapitel 3 beskrivs undersökningsobjektet, de statliga

affärsverken.

I kapitel 4 kartläggs de ekonomiska krav och processer

som brukades i de studerade interna och externa proces

serna.

I kapitel 5 redogörs för ekonomistyrningens funktio

nella effekter. Det görs genom att de ekonomiska

kravens vikt analyseras.

I kapitel 6 studeras ekonomistyrningens dysfunktionella

effekter.

Kapitel 7 är ett rent analyskapitel. I detta kapitel

besvaras de tre ovannämnda teoretiska frågeställningar

na samt ges råd till fortsatt forskning.
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I kapitel 8 görs en engelsk sammanfattning.

Kapitel 1 och 2 är bakgrundskapitel. De bildar ramen

för studien. Kapitel 3 och 4 ger förutsättningarna för

att besvara studiens syfte. Kapitel 5, 6 och 7 besvarar

studiens forskningsfrågor. D.v.s. här beskrivs och

analyseras den ekonomiska styrningens effekter i de
studerade affärsverken.

Studiens tyngdpunkt ligger i den interna processens

analys. Därför presenteras denna process först i de

olika kapitlen där båda processerna tas upp. Teori

framställningarna framförs ofta inom det interna

processavsnittets ram. Teoriavsnitten utgörs av

"conventional wisdom" inom området. Detta förmedlat

genom budgetläroböcker och andra forskningsstudiers

empiriska iakttagelser och slutsatser. Teoriavsnitten

föregår de empiriska iakttagelserna. Därefter dras

slutsatser, bland annat utifrån jämförelser av de

empiriska iakttagelserna och teorin.

1.2 Metod

Huvudavsnittet består av fem delar. I den första

presenteras olika forskningsinriktningar inom ekonomi

styrningsområdet s~mt val av forskningsinriktning. I
den andra behandlas val av forskningsansats. I den

tredje framläggs motiven för val av inriktning, ansats

och empirisk metod. I den fjärde delen beskrivs effekt

studiernas undersökningsvariabler. I den femte delen

redogörs för den empiriska metoden.
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1.2.1 VAL AV FORSKNINGSINRIKTNING

1.2.1.1 EKONOMISTYRNINGSTEORIERNAS ALLMÄNNA BAKGRUND

Anglosaxisk företagsekonomisk forskning kring ekonomi

styrning inom privata organisationer har framförallt

bedrivits inom ämnesområdet "management accounting".

Forskning inom "management accounting" i sitt naturliga

sammanhang behandlar följande. Antingen redovisnings

processens roll i organisationens kultur och struktur

eller ekonomistyrningens påverkan på organisationsmed

lemmarnas beteende, van de Poel (1986 sid. 18). Den

senare inriktningen benämns den beteendeinriktade

redovisningsforskningen. Föreliggande studie är snarast

ett exempel på denna inriktning.

Forskning kring ekonomistyrning kan delas in i instru

mentforskning och forskning om ekonomistyrningens

bestämningsfaktorer. Till instrumentforskning hör

enligt Samuelson (1988) bland annat följande:

- Kontingenta studier om ekonomistyrningens funktioner.

- Forskning kring ansvarets spegling i ekonomistyr-

ningen.

- Forskning om ekonomistyrningens målproblematik,

exempelvis motsättningar mellan kortsiktiga och långsik

tiga mål.

- Studier om budgetaktörernas försök att inverka på

måttens nivåer genom budgettaktiskt agerande.

- Inverkan av budgetdeltagande på budgeterarens moti

vation och prestationsnivå.

- Agentteoretiska angreppssätt, för att förklara olika

aspekter inom ekonomistyrningen.

Med den ovannämnda definitionen av instrumentforskning

ansluter sig denna studie till denna inriktning.

Studier av hur ekonomiska styrsystem fungerar har vid
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de nordiska företagsekonomiska forskningsinstitutioner

na behandlat framförallt tre områden. Dessa är procedu

rer kring ekonomistyrning, ekonomistyrningens beteen

demässiga aspekter samt deras sociala och kulturella

påverkan, Hägg, Magnusson, Samuelson (1988). Studier

kring det första området är normativt inriktade. Dessa

studier analyserar exempelvis olika budgethjälpmedels

inverkan på budgetprocessens effektivitet. Denna

forsknings inriktning hade flera företrädare i Sverige

inom exempelvis EFI i början av 70-talet. Det andra

området penetrerar vilka effekter ekonomistyrningen har

på organisationsmedlemmens beteende samt hur organisa

tionens medlemmar påverkar det ekonomiska styrsystemet.

Det tredje området gäller traditions- och maktaspekter

kring ekonomistyrning. Denna studie tillhör närmast det

andra området.

Van de Poel (1986 sid. 18) skiljer på mikronivåstudier

å den ena sidan och organisatoriska och strukturella

studier å den andra. En liknande uppdelning gör Water

house, Tiessen (1978).

Till mikronivåstudier hör studier om budgetens beteen

demässiga effekter, motivationsstudier samt budgetdel

tagandets och ledarskapsstilens påverkan. Dessa studier

utgår ifrån att ekonomistyrningens ultimära syfte är

att skapa funktionella effekter. Till organisatoriska

och strukturella studier räknas exempelvis agentteore

tiska studier. Denna studie kan betecknas som en

mikronivåstudie.

Sammanfattningsvis är denna studies vetenskapliga posi

tionering följande. Den är en del av den beteendeinrik

tade redovisnings forskningen med en instrumentell in

riktning. Den studerar ekonomiska styrningens effekter

och är en mikronivåstudie.
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1.2.1.2 DEN BETEENDEINRIKTADE REDOVISNINGSFORSKNINGEN

Den tidigaste forskningen med denna inriktning kan
härledas ifrån början av 1950-talet. Den sysslade då

framförallt med ekonomistyrningens påverkan på indivi

ders beteende. Studier av Argyris (1952), Ridgway

(1956) och Stedry (1960) om ekonomistyrningens inverkan

på organisationsmedlemmens beteende kan räknas hit.

Även studier av Shillinglaw (1961), Solomons (1965)

m.fl. kan hänföras till den beteendeinriktade redovis

ningsforskningens första fas. Dessa studier behandlar

utformningen av lämpliga mått för utvärdering av

divisioner inom decentraliserade organisationer.

I den andra fasen, som inleddes i slutet av 1960-talet,

vändes uppmärksamheten mot hur individen påverkar

ekonomistyrsystemen. Dit hör exempelvis Schiff, Lewins

studier (1968 och 1970). Budgetdeltagandets påverkan

samt budgetens roll i organisationen studerades bland

annat av Hofstede (1967). Ledarskapsstilens inverkan

analyserades av Hopwood (1973). Begrepp utvecklade inom

organisationsteorin började användas. En gren inom

denna forskningsinriktning är de kontingenta studierna.

Den beteendeinriktade redovisningsinriktningen är på

verkad av informationsteorin. Speciellt den del som

behandlar informationsförvrängningar, "information
distortion approach". Ifrån dessa teorier har de stu

dier som fokuserar på ekonomistyrningens funktionella

och dysfunktionella effekter sina rötter. Föreliggande

studie anknyter till denna forskningstradition.

Empiriska studier inom den beteendeinriktade forsk

ningen började inte bedrivas i någon större skala

förrän under 1970-talet. De ovannämnda forskarnas

studier ifrån 1950-och 60-talen var då förebild.

Enligt Mattessich (1984 sid. 1) kan modern redovis-
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ningsteoris historia uppdelas i två delar. Den första

inträffade under 1920 till 30-talet, den senare under

1970 till 80-talet. Den senare utmärks aven empirisk

beteendeinriktad redovisningsforskning.

Behovet av kunskap inom detta område är långt ifrån

tillfredsställt. Ett flertal forskare efterlyser mer

empirisk forskning. Bland annat undersökningar som

belyser beteendekonsekvenser av användningen av ekono

miska styrmått, vilket är denna studies undersök

ningsområde. Exempel på sådana forskare är Ridgway

(1956), Hofstede (1967), Otley (1984) och van de Poel

(1986).

1.2.2 VAL AV FORSKNINGSANSATS

Den valda ansatsen avgör hur de data man insamlar och

försöker förklara kan förstås, Arbnor, Bjerke (1977

kap. 1). Enligt dessa författare finns tre olika syn

sätt som kan övervägas. Analys-, system- eller aktörs

synsätten. Denna studie har valt ett analytiskt synsätt.

Det innebär bland annat att den som förutsättning

använder befintlig teoribildning inom den beteendein

riktade redovisningsforskningen. Vidare söks förkla

ringar, bland annat genom kart~äggning av kausala

samband.

Genom att ställa teoribildning mot de empiriska resulta

ten drar jag vissa slutsatser, som kan utgöra förut

sättning för fortsatt forskning.

Vetenskapsteoretiskt brukar en uppdelning i kunskapsge

nererande och kunskapsverifierande forskning göras.

Denna studies positionering ligger närmare kunskapsveri

fiering än generering, genom att den utgår ifrån

existerande teorier.
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Försök har även gjorts att tillgodose det behov av

situationsspecifika kunskaper, som vissa forskare

efterlyser, exempelvis Larsson (1989 sid. 23).

Ansatsen är förklarande, deskriptiv och även delvis

explorativ. Scott (1965 sid. 267) anser att syftet med

en explorativ studie är att "gain familiarity with some

problems or to achieve new insights which can guide

further research". Det gäller i viss mån iakttagelserna

och analyserna beträffande de tre ovannämnda fråge

ställningarna i denna studie.

I de förklarande delarna studerar jag kausala samband

som tidigare empiriskt undersökts. Tidigare konsta

terade kausala samband är då mina utgångspunkter eller

hypoteser. Källor är läroböcker och forskningsrapporter

inom framförallt den beteendeinriktade redovisnings

disciplinen.

Renodlat explorativ är denna studie således ej. Flera

forskare bland annat Scott Armstrong (1970 sid. 30)

varnar för renodlat explorativa studier. Om inte några

a priori-analyser finns, blir de konstaterade empiriska

sambanden ointressanta och sannolikheten för att

felaktiga slutsatser dras är stor. A priori-kunskap i

form av tidigare forskningsresultat inom närliggande

forskningsområden presenteras därför.

En såväl kvalitativ som kvantitativ ansats används med

betoning på kvalitativ. Vissa kvantitativa aspekter

finns i beskrivningen av den interna ekonomiska styrpro

cessen.- Metoden är huvudsakligen positivistisk. Norma

tivt angreppssätt finns ibland, men detta är inte

studiens huvudavsikt.
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1.2.3 MOTIV FÖR VAL AV INRIKTNING, ANSATS OCH EMPIRISK
METOD

Mitt val av inriktning och ansats har betingats av att
detta är en empirisk studie av förhållanden inom en

verklig miljö som har ett undersökande syfte. Jag
observerar effekter av införandet av ekonomisk styrning.
Redovisningsforskningens beteendeinriktning var då
naturlig att välja, eftersom den erbjöd ett analyssche

ma för att upptäcka väsentliga sådana effekter.

Tidigare empiriska mikronivåstudier var undersökningens
referensstudier.

Genom valet av inriktning och ansats, fortsatte denna
studie den tradition av beteendeinriktade studier vid

Handelshögskolans sektion för redovisning och finansie

ring om ekonomistyrningens effekter, som inleddes med

Östmans studier (1973,1977).

Jag hade en önskan att göra en omfattande "case"-studie

av ekonomistyrningens funktionssätt i offentliga
myndighetsorganisationer. Detaljerade "case"-beskriv

ningar skapar enligt flera forskare en förståelse för
den abstrakta företeelse som praktikfallet är ett

konkret exempel på, se exempelvis Brorström, Johansson

(1992) .

Den valda inriktningen och ansatsen underlättade en

beskrivande framställning, vilket prefererades.

Den valda forskningsansatsen möjliggjorde den flexibili

tet för studiens genomförande som önskades, vad gäller

val ay undersökningsområde och tolkningsmöjligheter av

de empiriska resultaten. Genom denna flexibilitet kunde

jag studera ett problem som inte bara är av intresse

för forskare utan även för "praktiker".
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1.2.4 EFFEKTSTUDIERNAS UNDERSÖKNINGSVARIABLER

Empiriska studier inom den valda forskningsdisciplinen

undersöker ofta effekter av förändringar av ekonomi

styrsystemens utformning. Olika typer av förklarings

variabler har granskats i dessa empiriska effektstu

dier. Oberoende variabler har exempelvis varit utform

ningen av ekonomiska mått, belöningssystem, uppfölj

ningssystern, styrande enhets kontaktmönster, budgetdel

tagande och budgeterarnas personliga egenskaper.

Valet av oberoende variabler har i allmänhet varit pro

blemfritt. Däremot har val av beroende variabel, d.v.s.

av undersökningsvariabel, ofta varit förenat med svå

righeter. I synnerhet för de studier som gjorts i verk

lig miljö. Att i en verklig miljö kunna utvärdera styr

systemen efter de direkta effekterna är svårt, eftersom

några referensgrupper saknas. Speciellt gäller det

systemens funktionella effekter. Därför måste ofta en

utvärdering av dessa effekter göras utifrån vissa

kriterier.

De tidigast genomförda effektstudierna under 1950-talet

undersökte enbart ekonomistyrningens dysfunktionella

effekter. Exempel på sådana studier är Argyris (1952)

och Ridgway (1956). Den del av ekonomistyrningen som då

ofta undersöktes var utformningen av det ekonomiska

måttsystemet. Att studera dysfunktionella effekter är

enklare än att iakttaga de funktionella.

Hofstede (1967) använde som beroende variabler organi

sationsmedlemmarnas arbetstillfredsställelse, deras

attityder till ekonomistyrsystemet samt deras uppfatt

ning om systemets relevans. Hopwood (1973) brukade "job

related tension", d.v.s. stress, som beroende variabel.

Den liknar Hofstedes arbetstillfredsställelse. Östman

(1977) studerade ekonomiska måtts vikt. Vikten utvärde-
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rade Östman på grundval av måttens kortsiktiga påverkan
på organisationsmedlemmarnas åtgärdsmönster och måttens

långsiktiga inverkan på medlemmarnas ekonomiska inrikt
ning.

1.2.5 DENNA STUDIES EMPIRISKA METOD

Avsnittet består av tre delavsnitt. I det första

beskrivs datainsamlingsmetoden. I det andra redogörs

för validitets- och reliabilitetsproblem med den

empiriska studien samt hur dessa problem hanterats. I

det tredje delavsnittet beskrivs den empiriska studiens

uppläggning.

1.2.5.1 DATAINSAMLINGSMETOD

I denna empiriska undersökning har datainsamlingen

skett med hjälp av fallstudiemetoden. Användning av
praktikfallsmetodik är enligt Hägg, Magnusson, Samuel
son (1988 sid. 543 - 44) utmärkande för nordisk forsk

ning inom detta område. Den nordiska forskningen är
ofta inriktad på att lösa praktiska problem. Prak

tikfallsmetodiken används för att utveckla begrepp och

föreställningsramar. Därmed är den nordiska forskningen
inom detta område mjukare än den anglosaxiska. Där

används sällan praktikfallsmetodik utan i allmänhet

laboratorieexperiment. "Survey"- och praktikfallsmeto

derna är lämpliga för konstruktiva studier, därför att

de ger en möjlighet till helhetssyn, enligt Valdelin

(1974 sid. 44).

Även Samuelson (1980 sid. 81) anser att för studier av

budgetens roll är fallstudier den bästa empiriska un

dersökningsmetoden. Ekonomiska styrsystemet är en del

av företagets beslutssystem. För att studera föränd

ringar och beslutsfattande ! en organisation, är

uppställande av praktikfall genom intervjuundersök-
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ningar, observationer och aktionsforskning en lämplig

metod, Gummesson (1988 kap. 4). Fallstudiemetoden är en

adekvat forskningsmetod när undersökningsledaren i

liten utsträckning kan påverka undersökningsområdet och

när syftet är både explorativt och förklarande, Yin

(1989 kap. 1).

Studien är longitudinell, d.v.s. ett förlopp studeras

under ett antal år. Fallstudien är därmed av typen

registrerande i motsats till rekonstruerande, d.v.s.

när ett förlopp studeras i efterhand.

Data har genererats genom dokumentstudier och intervju

undersökningar. Intervjuerna är strukturerade. Det

möjliggör databearbetning både med kvalitativa och

kvantitativa metoder. Intervjumetoden är som insam

lingsmetod närmast en kvalitativ metod. Syftet med en

kvalitativ metod är att blottlägga och framhäva de

kvaliteter som tillsammans karakteriserar den undersök

ta företeelsen, Eneroth (1984 sid. 81).

1.2.5.2 VALIDITETS-, RELIABILITETS- OCH GENERALISERINGS
FRAGORNA OCH DERAS HANTERING I DENNA STUDIE

Validitets- och generaliseringsfrågorna

Empirisk redovisnings forskning har problem med repre

sentativiteten och möjligheter till generaliseringar,

Mattessich (1984 sid. 7). Det gäller både när praktik

fallsmetoden och experimentundersökningar används. I

synnerhet gäller det experimentundersökningar. Orsaken

till att anglosaxisk forskning ofta använder experi

mentmetoden, är att reliabiliteten prioriteras framför

representativiteten. Otley (1984 sid. 141) efterlyser

en ansats som brukar mer kvalitativ tolkande forskning

med hjälp av fallstudier, för att möjliggöra longitu

dinella studier. Därmed blir forskningen mer intressant.
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Hittillsvarande anglosaxisk forskning har enligt Otley
varit intressant för forskarna men ej för praktikerna.
Metodiken har dominerat ämnesvalen.

Att studera ett styrsystems effekter i en naturlig
miljö är som ovan nämnts förenat med validitetssvårig
heter. I en laboratoriemiljö kan en referensgrupp
användas som ej utsätts för samma styrimpulser, därmed
är jämförelser möjliga. Även användningen av statistis
ka metoder är svår i bearbetningarna av data ifrån

studier i naturlig miljö. Om statistiskt signifikanta
värden skall erhållas från en sådan miljö, måste stora
urval göras ifrån organisationer med ,olika egenskaper.
Experimentmetodens representativitetsbrister har

bidragit till att studier om ekonomistyrningens effek
ter i nordisk forskning gjorts med hjälp av praktik
fallsmetodiken, trots validitets- och reliabilitetssvå
righeterna.

Används fallstudiemetoden skall det inte finnas något
tvång till generaliseringar, utan forskningsresultaten
skall bedömas utifrån det bidrag till förståelse inom
ämnesområdet som ges, Hägg (i Brunsson 1981b sid. 5).

Normann (1980 sid. 53) anser att generaliseringar ifrån
fallstudier är möjliga, om en god beskrivning av
systemet och dess delar görs. Även Gummesson (1988
avsnitt 4.1) betonar betydelsen av att vid användning
av fallstudiemetoden presentera forskningsresultaten
med anknytning till forsknings fronten och använt
forskningssynsätt . Van de Poel (1986 s Id ; 155) menar
att till och med ett enda fall kan vara tillräckligt

vid studier av ekonomistyrningens effekter.

Kravet på innehållsvaliditet har jag i'denna studie

försökt beakta, genom att använda olika datainsamlings

metoder. Det möjliggör källkritik. Därmed kan den s.k.

isbergsfällan undvikas, d.v.s. att enbart det synliga
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observeras. Såväl dokumentstudier som förberedande
intervjustudier har föregått den huvudsakliga datainsam
lingen.

Statistisk inferens har ej använts i databearbetningen.
Dels på grund av att datainsamlingsmetoden begränsar
möjligheterna till användande av statistisk inferens,
dels därför att informationstillskottet av denna data
bearbetningsmetod i detta fall bedömts som liten.
Statistisk inferens skall inte ses som en garanti för
god innehållsvaliditet. Andra databearbetningsmetoder
kan vara mer lämpliga, när datagenereringen sker genom
"survey"- och fallstudiemetoderna, Valdelin (1974 sid.
53 - 55). Statistisk inferens är enligt Valdelin ofta
en nödfallsutväg, som måste användas när insamlade data
har ett lågt informationsinnehåll.

Reliabiliteten

Följande sätt användes för att öka reliabiliteten i den
datagenererande fasen.

1/ En distinktion gjordes mellan undersöknings- och
intervjufrågorna. Intervjufrågorna hade en högre
konkretiseringsnivå. Undersöknings frågorna bör ha en
annan motivnivå än intervjufrågorna, Lindkvist (1990

sid. 16). Intervjufrågorna anknöts därför till faktiska
händelser. Intervjupersonerna ombads exemplifiera sina
uttalanden. Jag undvek abstrakta frågor, som kunde ge

utrymme för olika tolkningar. Detsamma gällde frågor om
komplicerade samband.

2/ Jag markerade önskad kompetensnivå på svaren.

Kunskaper ifrån tidigare intervjuer och dokumentstudier

användes för att markera nivån. Markeringen försökte

göras, utan att skapa några förväntningar hos intervju
personerna om hur svaren borde besvaras. En vanlig
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felkälla är annars att intervjupersonen försöker
anpassa sig till undersökningsledaren. Hofstede (1967
sid. 267) benämner denna felkälla "Yes-manship".

3/ Försök gjordes att skapa ett bra intervjuklimat.
Skapandet av ett förtroendefullt intervjuklimat är

enligt flera empiriska forskare, som utnyttjat inter
vjumetoden, den bästa förutsättningen för att undvika

olika felkällor med intervjusvaren. Detta gjordes på

följande sätt. a. Enbart sådana intervjuer ställdes som
dokumentstudierna och förberedande intervjuundersök

ningar visat angick intervjupersonerna. b. Intervjuerna

inleddes med allmänna frågor om verksamheten, för att

skapa ett intresse för intervjun. c. Intervjupersonerna

avbröts inte i sina framställningar. d. En anonymitet

garanterades.

4/ Olika intervjufrågor användes för att undersöka

samma fenomen och framfördes ej i kronologisk ordning.

5/ Standardiserade intervjuformulär brukades för att
undvika intervjuareffekter. Intervjuerna gjordes i

intervjupersonernas arbetsrum, för att minska inflytan

det ifrån undersökningsledaren.

6/ Intervjufrågorna gällde i allmänhet reella valsitua
tioner. Genom att välja undersökningsår som var krisår

för de studerade affärsverken, kom det ekonomiska styr

systemet att medföra reella valsituationer för aktörer

na. Undersökningsåren 1986-88 var för flera av de stu

derade affärsverken krisår genom bristande lönsamhet

och/eller kvalitetsproblem.

Reliabiliteten i den databearbetande fasen försökte

förbättras genom följande åtgärder.

1/ Källkritik gjordes genom att olika källor jämfördes
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med varandra för att få en selektering. Därmed erhölls

en viss kontroll av svarens sanningsenlighet genom s.k.

triangulering och eventuella missförstånd kunde filtre

ras bort. Jag drog slutsatser utifrån en kombination av

olika källor, för att bland annat undvika isbergsfenome

net, se ovan. Exempelvis jämfördes olika nivåers

inställning, aktörernas inställning mot verkligt

agerande och utsagor om önskade åtgärder mot verkligt

agerande.

2/ Intervjuundersökningarna dokumenterades och samman

ställdes fullständigt. Intervjuerna spelades in på band

och skrevs ut ordagrant. Totalt utgör de dokumenterade

intervjuundersökningarna 547 maskinskrivna sidor. För

att öka reliabiliteten och innehållsvaliditeten har

vissa empiriska iakttagelser vidimerats i avhandlingen

genom ordagranna citat. Dessa citat har även bedömts

öka rapportens läsbarhet, genom att konkretiseringsgra

den ökats.

3/ I de fall när jag sökte kausala samband, försökte

störande variablers inverkan på de förklarande variab

lerna elimineras. Detta genom en identifiering av dessa

variabler och en uppskattning av deras påverkan. I de

två intervjuundersökningarna som ej var totalundersök

ningar kunde de störande variablerna även kontrolleras

genom urvalet. En konstanthållning eller likformig

representation kan därmed ske, vilket innebär en

kontroll av de störande variablerna, Ruist (1990 sid.

37). I intervjuundersökning 4 användes även delvis ett

stickprovsurval. Därmed skedde en viss randomisering.

Det innebär att de störande variablerna delvis kommer

att behandlas som orelaterade variabler. Enligt Ruist

(1990 kap. 2) är dock det bästa sättet att eliminera de

störande variablernas inflytande en identifikation av

dem. I synnerhet om praktikfalls- och "survey"metoderna

används.
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1.2.5.3 EMPIRISKA STUDIENS UPPLÄGGNING

Den empiriska studien bestod av studier av dokument som
beskrev de studerade processerna samt fyra typer av

intervjuundersökningar.

Dokumentstudlerna

I den interna processen har jag framförallt studerat de

formella och informella dokument som förekom i budget

processerna mellan olika aktörsnivåer. I synnerhet

dokument i budgetprocessen mellan affärsverkledningen

och regionledningarna i Verket som var huvudstudieob
jekt. Tillgängligheten har här varit god. Jag har

beretts tillfälle att själv göra urval av lämpliga

dokument. Aktörernas personligt nedtecknade värdeomdö
men om de studerade processernas innehåll har i viss

utsträckning gjorts tillgängliga. Den formella såväl

som den informella budgetdialogen har därmed kunnat
följas.

Övrig dokumentation har varit av mera formell art.
Affärsverkens personaltidningar var en god källa för
att studera dialogen mellan aktörerna. I dessa tid
ningar gavs aktörerna under undersökningsåren möjlighet
att framföra personliga åsikter. Det utnyttjades i hög

grad. Affärsverkens personaltidningar skilde sig här

ifrån sina börsnoterade konkurrenters personaltid

ningar. Den konstitutionella modellens föreskrifter om

garantier för rättsäkerhet förefaller ha lett till en

öppenhet. Det var en tillgång under undersökningsperio

den för externa forskares möjligheter att studera
styrprocesserna.

I den externa processen har tillgången till dokumen

tation varit mindre. Budgetdialogen var mindre om

fattande än den interna processens. Den skedde även i
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former som var svårare att studera. I den mån registre

rad brevväxling förekommit har jag studerat dessa.

Källor som använts för dokumentstudierna av den externa

processen har annars varit formella dokument som

årsredovisningar, treårsplaner, verksinstruktioner m.m.

En viss öppen dialog skedde även i dessa formella doku

ment. Det ökade deras användbarhet i empiriska forsk

ningsstudien.

Förundersökningen under 1983 - 84 utgjordes av dokument

studier och förberedande intervjuer.

Intervjuundersökningarna

Av totalt 101 intervjuer, som gjordes inom den empiris

ka studiens ram, gällde 14 intervjuer enbart den

externa processen. ytterligare 20 intervjupersoner

besvarade frågorna ur såväl den externa som den interna

synvinkeln~ medan resterande 67 intervjuer enbart

gällde den interna processen.

Intervjuundersökning 1

I intervjuundersökning 1, som företogs under perioden

december 1985 - december 1986, intervjuades 34 personer

ifrån fyra affärsverk, vilka var Domänverket, Postver

ket, Statens Järnvägar samt Televerket. Skälen till att

dessa Verk valdes utvecklas i kapitel 3.

Intervjuundersökning 1 gjordes för att beskriva aktörer

nas uppfattning om den externa ekonomiska styrproces

sens funktionssätt samt vara en förberedande studie

till de mer ingående intervjuundersökningarna om den

interna processen.
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Principen för val av intervjupersoner i den första
intervjuundersökningen var följande.

1/ I det affärsverk som blev huvudstudieobjekt ut
valdes det största antalet intervjupersoner. Detta Verk
kallas i avhandlingen Verk A. De övriga tre Verk som
studerades benämns Verk B, Verk C och Verk D.

Det innebar att i Verk A intervjuade jag samtliga
direktionsmedlemmar förutom GD, huvudkontorets ekonomi
chefer, den fackliga chefsombudsmannen, samt ett antal
regionchefer och chefer för vissa resultatenheter. GD
skulle senare ingå i den interna processens under
sökning och enbart en intervju med GD hade utlovats.
Dessutom utfrågades två ägarrepresentanter ifrån
ägarorganisationen, fackdepartementet, som handhade
kontakterna med Verk A. 24 intervjuer gjordes beträf
fande förhållanden inom Verk A.

2/ Ifrån de övriga tre studerade affärsverken intervjua
des de direktionsmedlemmar som fungerade som Verkens
kontaktpersoner gentemot departementet, huvudkontorets
ekonomichefer och vissa regionala chefer. Dessutom
utfrågades departementens kontaktpersoner gentemot

dessa Verk. För dessa tre undersökta affärsverks del
intervjuade jag 10 personer.

Av de totalt 34 personerna i intervjuundersökning 1 var

fyra ägarrepresentanter. De var samtliga respektive
Verks kontaktperson inom det fackdepartement som

ansvarade för regeringens bevakning av Verkets skötsel.

Intervjuprincipen var ett kvoturval. Något bortfall

existerade inte. Intervjuerna var strukturerade med

standardiserade intervjuformulär. I bilaga 1 redovisas
intervjufrågorna.
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Direktionsmedlemmarna och ägarrepresentanterna besvara

de frågorna ur den externa processens synvinkel.

Varje intervju tog 2 - 3 timmar.

I alla intervjuundersökningar var mina frågeområden
följande: 1/ Viktiga åtgärder intervjupersonen vidta

git, i synnerhet med anledning av farhågorna att ej nå
uppställda ekonomiska krav, 2/ aktörernas uppfattning

om kravmåtten och de ekonomiska restriktionerna och
deras nivåer, 3/ budgetprocessens funktionssätt, 4/

relationerna mellan styrande och styrd enhet, exempel

vis belönings- och sanktionssystemens sätt att fungera.

Intervjuunders6kning 2

Intervjuundersökningarna 2, 3 och 4 gällde enbart Verk

A.

I intervjuundersökning 2 uppmärksammades den interna
ekonomiska styrprocessen mellan affärsverksledningen
och de regionala cheferna i Verk A. Denna process

benämns interna processen nr e~t. Vidare studerades

processen me~lan de regionala och lokala cheferna,
interna processen nr två~ Båda processerna sågs ur de
regionala chefernas perspektiv. I processen mellan

affärsverksledningen och regioncheferna var de senare

styrd enhet. I ·processen mellan regioncheferna och de
lokala cheferna var de regionala che~erna styrande
enhet.

Undersökning)2 var en totalundersökning genom att samt

liga Verkets 31 regionch~fer intervjuades. För intervju
undersökninga~na 2, 3 och 4 användes ett strukturerat

intervjufrågeformulär, se bilaga 2. Detta formulär

utarbetade jag bland annat med utgångspunkt ifrån
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dokumentsstudierna, erfarenheter ifrån intervjuundersök

ning 1 samt andra empiriska studier av ekonomiska
styrprocesser.

Intervjuundersökning 2 företogs under 1987. Intervjufrå
gorna gällde förhållanden under perioden 1984 - 87, och
framförallt åren 1986 och 1987. Denna period var ur
intervjuundersökningssynpunkt intressant, då Verk A:s
lönsamhetssituation dramatiskt kom att förändas under
denna period. Det "nya" ekonomiska styrsystemet inom
Verket kom att för första gången prövas i en för Verket
bekymmersam lönsamhetssituation. Systemet infördes
1893/84. Dokumentstudierna visade att det ekonomiska
styrsystemets rapporter blev allt fler och mer inne
hållsrika, i synnerhet under 1987. Det ekonomiska
styrsystemets fördelar och nackdelar kunde jag därmed
pröva. För att få en bild av hur det interna ekonomiska
styrsystemet inom Verket fungerade, var därför denna
period en idealisk undersökningsperiod.

Intervjuunders6knlng 3

I intervjuundersökning 3 studerades processen mellan
affärsverksledningen och regioncheferna, interna
processen nr ett. Det gjordes ur den styrande enhetens,
d.v.s. affärsverksledningens, perspektiv. Inter
vjuundersökningen företogs under vintern 1987/88. Den
riktade sig till Verk A:s tre toppchefer, GD samt de
två divisionscheferna. Den ene av divisionscheferna var

även ställföreträdande GD.

Även intervjuundersökning 3 kan betraktas som en total
undersökning. Förundersökningen visade att de reellt
styrande i styrprocessen mellan affärsverksledningen

och regioncheferna var dessa tre toppchefer. Det gällde

för hela perioden 1984 - 1/4 1988. Frågorna behandlade

i första hand åren 1986 och 1987. Jag ställde dock även
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tillbakablickande frågor.

Intervjuunders6kning 4

Intervjuundersökning 4 var. liksom intervjuundersökning
1 inte en totalundersökning. Den studerade de interna
ekonomiska styrprocesserna i Verk A mellan regionala
och lokala chefer, interna processen nr två. Vidare
undersöktes processen mellan de lokala och deras
underlydande operativa chefer, interna processen nr
tre. Båda processerna iakttogs ur de lokala chefernas
perspektiv.

Intervjupersonerna var 33 lokala chefer. Intervju
undersökningen företogs under 1988. Undersökningsperiod
var 1984 - 88 med 1987 som primärt undersökningsår. De
lokala cheferna hade ett budgetansvar gentemot sina
regionala chefer och var i denna process således styrd
enhet. Gentemot de underlydande operativa cheferna var
de lokala cheferna styrande enhet. De underlydande
operativa cheferna låg tre hierarkiska nivåer under
affärsverksledningen, se figur 3.

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Interna processen nr ett

Interna processen nr två

Affärsverksledningen

Regionala chefer

Lokala chefer
Interna processen nr tre

Nivå 4 Underlydande operativa

chefer
Figur 3. Hierarkiska nivåer och studerade interna ekonomiska

styrprocesser inom Verk A.

Principen för urval av intervjupersoner för intervuundersök

ning 4 framgår av bilaga 3.
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Antal studerade ekonomiska styrprocesser

De ekonomiska processer, som jag empiriskt studerade genom
såväl dokument- som intervjuundersökningar, var således de

följande: De externa processerna mellan Staten/ägaren och de
fyra Verkens ledningar, de tre interna processerna i Verk A,

de interna processerna i Verk C i viss grad, de interna
processerna i Verk B och D i mycket begränsad utsträckning.
Tyngdpunkten i den empiriska studien låg i hög grad på de

interna processerna i Verk A. 64 av de 101 intervjuerna

gällde nästan enbart förhållanden inom Verk A:s interna

processer.
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EKONOMISK STYRNING

Kapitlet skall ge en teoretisk referensram beträffande
ekonomisk styrning.

Kapitlet består av två huvudavsnitt. I det första

huvudavsnittet introduceras företeelsen ekonomisk

styrning. I det andra tas de motiv upp som brukar

anföras för förändring av styrningen mot en ekonomisk

styrning. Exempelvis redogörs för de motiv som har

uttalats i statliga utredningar för en övergång till
ekonomisk styrning av och inom affärsverken.

Kapitlet skall bidra till ökad förståelse för ekonomi
styrningsproblematiken inom affärsverken. Vidare ger
det bakgrunden till en av de frågor som avhandlingen

försöker besvara. Nämligen huruvida av ägarna avsedda
effekter av införandet av ekonomisk styrning har
uppnåtts, avhandlingens frågeställning 2 c.

2.1 Företee1se~ eko~o~isk

sty~~i~g

Huvudavsnittet består av tre delavsnitt. I det första

definieras de grundläggande begreppen inom ekonomisk

styrning som används inom studien. I det andra redogörs

för olika synsätt på ekonomisk styrning. I det tredje

delavsnittet beskrivs ekonomistyrningens olika typer av

effekter.
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2.1.1 BEGREPP

styrning är ledningens planerade åtgärder för att
påverka enheternas beteende i riktning mot en högre
grad av måluppfyllelse, Ramström (1969 sid. 52).
Ett styrsystem består aven styrande och en eller flera
styrda enheter mellan vilka sker en kommunikation. Den
styrande enheten ger styrimpulser till den styrda med
avsikt att styra mot ett eller flera mål, Samuelson

(1973 sid. 22-23). Synonymt med styrimpuls brukas i

denna studie styrsignal. Styrrelationen är en ömsesidig
relation mellan styrande och styrd enhet. Styrimpulser
na kan även komma ifrån den styrda enheten, Holmqvist
(1980 sid. 26). Om den styrda enheten har en aktiv
roll, innebär det att enheten består av personer med
egna värderingar och målsättningar.

Styrning kan särskiljas i olika former, beroende på
vilken dimension som väljs, Hansson, Nilsson (19&8
kap. 1). En dimension är graden av formalisering.
Skalan går ifrån formell till informell styrning. En
andra dimension är tidsdimensionen. Beroende på denna
dimension urskiljs olika typer av styrningsbeslut.
Långsiktiga styrningsbeslut beträffande verksamhetsin
riktning m.m. benämnes strategisk styrning. Budgetstyr

ning kallas taktisk styrning och löpande styrning
operativ sådan. En tredje dimension är graden av
delegering av beslutsfattandet. Styrningen uppdelas då

i direkt-, program- och målstyrning. Utgångspunkten är
vilken handlingsfrihet som den styrda enheten har. I
målstyrning begränsas den styrda enhetens handlingsfri

het minst.

Som ett hjälpmedel för målstyrning används i decentra

liserade organisationer bland annat ekonomisk styrning,
ekonomistyrning.
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En mängd olika definitioner av ekonomisk styrning finns

i budgetläroböcker och i den beteendeinriktade forsk

ningslitteraturen. Ekonomisk styrning omfattar ett an

tal metoder och tekniker som kan användas för att sä

kerställa att den styrda organisationen skall uppfylla

vissa ekonomiska mål, Bergstrand, Nersing (1979 sid.

11). Ekonomisk styrning är ekonomisk planering och

uppföljning och åtgärder i anslutning till den ekono

miska planeringen och uppföljningen, Östman (1980 sid.

18). "Utflödespåverkan sker i huvudsak via ekonomisk

styrning och då vanligen i kvantitativa termer",

Sjöstrand (1987 sid. 87).

"Ekonomistyrning handlar om att få till stånd ett

ekonomiskt tänkande", Brorström, Johansson (1992 sid

65). Ett övergripande syfte med ekonomisk styrning är

att bibehålla en kravkedja. Styrmedlen skall bidra till

att företagets överlevnad inte äventyras av att krav i

denna kedja inte blir tillgodosedda, Johansson, Östman

(1986 avsnitt 2.3 sid. 7).

Ett nyckelbegrepp i ekonomisk styrning är ekonomisk

effektivitet. Begreppet ekonomisk styrning innefattar

den styrande enhetens åtgärder för att uppnå tillfreds

ställande effektivitet i verksamheten, Hansson, Nilsson

(1988 kap. 1). Effektivitet innebär att skapa ett

fördelaktigt förhållande mellan insatta resurser och

erhållet resultat i vid mening. Det är ofta företagets

ekonomiska huvudmål. Ekonomisk effektivitet är således

ett mått på. graden av organisationens måluppfyllelse.

Ekonomistyrning uttrycks i denna studie som målstyrning

aven decentraliserad organisation med hjälp av främst

ekonomiska effektivitetsmått. Dessa mått behöver inte

vara monetära. Om begreppet ekonomi används i en vid

bemärkelse, innebär det hushållning av alla slags

resurser. Då kan även kvalitetsaspekter räknas in i
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ekonomibegreppet. Det betyder att ekonomiska effektivi
tetsmått även kan vara rena kvalitetsmått.

Den ekonomiska styrningen sker främst genom olika
ekonomiska processer, exempelvis budget- samt belönings
och sanktionsprocesserna.

Budgetering är en metod för ekonomisk styrning, som
innebär uppställande och användande aven budget, se
Widebäck (1973 sid. 14). En budget är uttryckta för
väntningar för ett företag uttryckt i en handlingsplans
ekonomiska konsekvenser för en kommande tidsperiod,
Samuelson (1973 sid. 31). En budgeterare är en befatt
ningshavare som upprättar och använder budgetar,
Samuelson (1973 sid. 49). De är i allmänhet enhetsche
fer på olika nivåer, Bergstrand, Olve (1982 sid. 49).
Budgetlitteraturen ser budgeteraren antingen som en
aktiv eller passiv individ, se Samuelson (1973 sid. 74
- 75). Med budgeterare avses i denna studie styrd enhet i
budgetprocessen. Det är" en person som har budgetansvaret
för en operativ enhet, vars verksamhetsrnål uttrycks i
en budget.

Budgetstyrning innebär i allmänhet en taktiskt styrning
av organisationens resurser under nästkommande
budgetår.

I ekonomiska styrprocessen förmedlar styrande enhet
styrimpulser, bland annat i form av krav på styrd
enhet. Ett krav kan ses som en förväntan, se Östman
(1977 avsnitt 1.3.2). Förväntan kan vara öppet manifes-

terad eller latent, se Sjöstrand (1985 sid. 148). Öppna
ekonomiska krav förmedlas ofta genom ekonomiska effek

tivitetsmått. Exempel på ett latent ekonomiskt krav är

en förväntan om ekonomisk effektivitet, utan att denna

förväntan uttryckts i ett mått.
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Begreppet ekonomiskt krav har i denna studie begränsats
till att omfatta dels öppet manifesterade ekonomiska
styrmått i de studerade interna och externa processerna,
dels uppställda ekonomiska restriktioner i den externa
processen. De medtagna styrmåtten och restriktionerna
har bedömts vara de mest väsentliga ekonomiska kraven i
de studerade ekonomiska styrprocesserna.

2.1.2 OLIKA SYNSÄTT pA EKONOMISK STYRNING

Olika synsätt på ekonomisk styrning existerar. Ett
synsätt är att de ekonomiska styrsystemens funktionssätt
skall utvärderas med utgångspunkt från hur väl de är
konstruerade att mäta det som de är avsedda att mäta.
Ett annat synsätt fokuserar på ekonomiska styrsystems

påverkan på organisationens maktstruktur. En tredje

grupp forskare betonar ekonomiska styrsystems möjlig

heter att skapa önskat värdeklimat i organisationen. En

fjärde grupp understryker ekonomiska styrningens
inverkan på organisationens organisations- och utbild

ningssystem. En femte grupp iakttager främst det
inflytande som ekonomiska styrsystem har på aktörernas
inställning till ekonomisk effektivitet. Inflytandet

märks främst genom förändringar av aktörernas handlings
mönster. Detta synsätt benämns i avhandlingen effektsyn
sättet.

Några klara skiljelinjer mellan dessa olika synsätt

finns ej. Det är mer fråga om olika forskningsinrikt

ningar än olika forskningssynsätt. Effektsynsättet

uppmärksammar exempelvis även inverkan på maktstruktu

ren, se van de Poel (1986 sid. 141).

Enligt Östman (1980 sid. 47) är kriteriet på att ett

styrmått är ändamålsenligt enligt effektsynsättet, att

det ger övervägande fördelaktiga effekter på den styrda

verksamheten.
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Östman (1980 sid. 3) gör en genomgång av olika forskares

syn på effektsynsättet. Effektsynsättet har ett ursprung

i informationsvärdeteorin. Den säger att värdet av

informationen betingas av systemets effekter. De

positiva konsekvenserna skall överstiga de negativa för

att informationen skall vara befogad. Effekten kan vara

kortsiktig påverkan av aktörernas beslutsprocess.

Effekten kan även vara långsiktig inverkan, genom att

den påverkar aktörernas ekonomiska inriktning. Ekonomisk

inriktning är en attityd till den ekonomiska effektivi

teten i hela eller delar av aktörens verksamhet, Östman

(1980 sid. 26). Enligt van de Poel (1986 avsnitt 5.2)

kan den ekonomiska styrningen förändra den ekonomiska

inriktningen. Detta genom att den ökar legitimiteten

för ett rationellt beslutsfattande både på kort och

lång sikt.

I denna studie kommer både kortsiktiga, ettåriga,

effekter och den långsiktiga effekten på den ekonomiska

inriktningen att uppmärksammas.

2.1.3 EKONOMISTYRNINGENS FUNKTIONELLA OCH DYSFUNKTIONELLA
EFFEKTER

Det ekonomiska styrsystemets effekter kan vara avsedda

respektive icke avsedda. Valet av ekonomiska mått

betingas av viljan ifrån styrande enhets sida att uppnå

avsedda effekter av styrd enhets agerande, Kaplan (1982

sid. 440).

Som framgår av kapitel 1 avses med funktionella effekter

i denna studie avsedda effekter och med dys funktionella

icke avsedda effekter.

Som även nämns i kapitel 1 är det förenat med svårighe

ter att utvärdera de ekonomiska kravens funktionella
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effekter. Det får ofta göras på ett indirekt sätt,

genom att de ekonomiska kraven bedöms efter vissa

kriterier. Om dessa kriterier är uppfyllda, är det

sannolikt att kraven blir viktiga. Därmed ger kraven

upphov till funktionella effekter. "För att måtten

skall få effekt på den ekonomiska inriktningen krävs

att en aktör uppfattar dem som betydelsefulla i något

avseende", Östman (1980 s Ld , 28).

I denna studie har därför de ekonomiska kravens funk

tionella effekter utvärderats med utgångspunkt från

dessa kravs vikt.

Ett ekonomistyrsystems relevans visar i vilken grad som

ekonomiska styrsystemets krav överensstämmer med orga

nisationens uppgifter.

Om budgeteraren upplever det ekonomiska styrsystemet

som irrelevant, ökar sannolikheten att styrsystemet

inte får avsedda effekter. D.v.s. att dysfunktionella

effekter uppkommer. Det menar flera forskare inom den

beteendernässiga redovisningsdisciplinen, exempelvis

Hofstede (1967), Hopwood (1973), Östman (1977 och

1980), Otley (1978), Kaplan (1982), van de Poel (1986)

Aktörernas uppfattning om de ekonomiska kravens rele

vans har i detta forskningsprojekt empiriskt iakttagits.

Denna uppfattning har använts som förklaringsvariabel

till de ekonomiska kravens effekter, se Östman (1980

avsnitt 2.2.2). Denna förklaringsanalys görs i en annan

forskningsrapport, eftersom den ligger lite vid sidan

av denna studies syfte.

Ett annat kriterium som den beteendeinriktade redovis

ningslitteraturen brukar använda är acceptanskriteriet.

En väsentlig beståndsdel i divisionernas vilja att nå

de mål som det ekonomiska styrsystemet uttryckte var om
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divisionerna accepterade det ekonomiska styrsystemet
eller ej, Östman (1977 sid. 272).

Om relevans- och acceptanskriterierna är uppfyllda blir
i allmänhet de ekonomiska kraven viktiga.

Vid ett studium av ekonomiska styrningens effekter kan

orsakerna till varför organisationen valt denna styrform

vara av intresse att iaktta. I det andra huvudavsnittet

i detta kapitel görs därför en beskrivning av dessa

orsaker för de studerade affärsverken. Analysen om

avsedda effekter har nåtts görs i kapitel 7.

2.2 Moti~ för i~för~~de

a.V" ekor1.olTl3.sk
sty:r~i~g

2.2.1 TEORETISK BAKGRUND OCH TIDIGARE

FORSKNINGSRESULTAT

En decentraliserad organisation är en organisation där

beslut fattas på lägre hierarkiska nivåer än i en

centraliserad organisation. Besluten behöver ej upprepa

ledningens tidigare beslut. För att styra decentralise

rade organisationer används i allmänhet ekonomisk

styrning. Motivet för införande av denna styrform

sammanhänger därför med orsakerna till varför organisa

tionen decentraliserats.

Om beroendet till en överordnad enhet ersätts med

beroende till omgivningen benämns detta ofta decentra

lisering eller skapandet av mer självständiga enheter,

se Sjöstrand (1987 sid. 165). Enhetens bindning till

helheten ersätts med relationer till omgivningen.

Decentraliseringen innebär att enheterna får större

ansvar och tillgång till privat information. Decentra-
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liseringen kan drivas olika långt, beroende på vilken

handlingsfrihet som den decentraliserade enheten får.

En långt gången självständighet är att göra enheterna

till egna resultatenheter. Efter amerikanska förebilder

benämns dessa enheter för divisioner. Resultatenheterna

får en självständighet, som liknar egna fristående

företag, se Östman m.fl. (1987 sid. 8-9).

En utveckling mot en decentraliserad organisationsut

formning brukar framförallt ha följande tre orsaker.

Ledningens informations8verbelastning

Flera forskare menar att avvägningen mellan centralise

ring och decentralisering är avhängigt av organisatio

nens informationssituation. Exempel på sådana forskare

är Tiessen, Waterhouse (1983 sid. 253) och Sjöstrand

(1987 sid. 137),

Vancil (1979 kap. 2, sid. 26) benämner detta skäl, som

han anser vara huvudmotivet till decentralisering, "the

economics of the manageriaI task".

Ett alltför stort centralistiskt beslutsfattande leder

ofta till ett beräkningsmässigt komplext system. Som

exempel brukar anföras öststaternas tidigare planerings

ministerier. När osäkerheten ökar inom eller utom orga

nisationen uppkommer ofta en styrkris eller lednings

kris, se Bergstrand, Dlve (1982 kap. 14). Den ökade

osäkerheten i organisationen kan bero på en tillväxt av

organisationen.

Ledningen kan välja sex olika strategier för att bemöta

denna osäkerhet, enligt Galbraith (1973). Formalisera

regler och procedurer, datorisera, skapa laterala

organisationsformer, sänka ledningens ambitionsnivå är
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de fem första av dessa strategier. Den sjätte innebär

att målsättandet formaliseras och organisationen

decentraliseras. Denna strategi rekommenderas även av

andra organisations- och beteendeinriktade redovisnings

forskare. Den hushållar med ledningens insatser och

kognitiva kapacitet, Sjöstrand, (1987 sid. 136). Den

gör även att besluten kommer närmare källan, Kaplan

(1982 sid. 433).

Utvecklingen inom näringslivet såväl i Sverige som

internationellt har under de senaste årtiondena accen

tuerat skälet att minska informationstillgången på

central nivå och öka den på lokal. Genom fusioner har

en stark tillväxt av organisationerna skett. Den

teknologiska utvecklingen har gynnat småskalighet.

Marknadssituationen har förändrats, vilket innebär att

kundbehoven måste absorberas bättre.

Motivations- och kreativitetsskälet

En divisionalisering innebär fördelar i form av förbätt

rad motivation hos organisationsmedlemmarna. Därmed

ökar prestationsförmågan genom större kreativitet. Det

insåg redan tidiga forskare inom den beteendeinriktade

redovisningsdisciplinen, exempelvis Solomons (1965) och

Shillinglaw (1961, 1982.) Som en konsekvens av detta

skapades ett ekonomiskt språk i form av ekonomiska

styrsystem för att kunna utvärdera de decentraliserade

enheterna. Decentraliseringsmöjligheterna är till stor

del beroende av utvärderingsmöjligheterna, se Sjöstrand

(1987 sid 186).

Ansvarighetsredovisning, internprissättning och ekono

misk styrning utvecklades för att tillgodose detta

decentraliseringsbehov.

Decentraliseringen erbjuder också tränings- och utbild-
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ningsmöjligheter för den lokala ledningen, vilket för

bättrar dess motivation. Företagen har blivit alltmer

kunskapsinriktade, vilket kräver personal med högre

utbildning. Denna typ av personal har ofta större krav

på att arbeta självständigt. I synnerhet gäller detta

innovativa företag, Bruns, Waterhouse (1975). Ges inte

möjligheter till autonomi i denna typ av företag sänks

organisationsmedlemmarnas motivation.

Genom motivationseffekten kan decentraliseringen för

bättra företagets ekonomiska effektivitet. När enheter

na blir autonoma, möjliggörs skapandet aven intern

konkurrens inom företaget, en "game-spirit". Den är

motivationshöjande, Hofstede (1967 sid. 76-79). Konkur

rensen avses medföra en förbättrad kreativitet. Detta

genom att olika angreppssätt för att lösa problemen

kommer att utvecklas. D.v.s. en pluralism skapas.

En ytterligare fördel med decentraliseringen är att den

ger ledningen bättre kontrollmöjligheter. Denna kontroll

kan nu accepteras av organisationsmedlemmarna, genom

att den upplevs som mindre påtvingad, Schiff, Lewin

(1970 sid. 263).

Divisionaliseringen förbättrar möjligheter till samman

vägning av olika funktionsaspekter inom företaget. Det

ger därmed ledningen möjligheter till jämförelser av

olika enheter, se Sjöstrand (1987 kap. 6).

Fördelen med en decentraliserad lösning på informations

överbelastningsproblemet är således att denna lösning

kan ge motivations- och kreativitetseffekter. Denna

fördel erhålls inte av de övriga av Galbraith's sex

strategier.
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Decentraliseringen som modenyck

"Decentralization is the primary organizational philo

sophy in U.S. manufacturing corporations today", Vancil

(1979 sid. 25).

Flera forskare som sett positivt på decentraliserings

utvecklingen under 60- och 70-talen anser att den

under BO-talet kom att drivas för långt, se exempelvis

Östman m.fl. (19B7 sid. 36). Enheterna decentralisera

des utan att de fick en anpassad frihetsgrad. Önskad

frihetsgrad har i flera fall varit omöjlig att tillgodo

se på grund av verksamhetens art.

Decentraliseringen har utvecklats längre och längre.

Genom att göra enheterna till självständiga dotterbo

lag, har frihetsgraderna ytterligare ökat. De decentra

liserade enheterna har blivit helt självständiga före

tag. Pyramiderna har rivits enligt förebild ifrån Jan

Carlzon i SAS.

Mycket tyder på att decentraliseringen under BO-talet

blev en modenyck.

I Sverige såväl som i resten av världen uppkom under

BO-talet en ideologisk misstro mot byråkrati och cent

ralism och ett framhävande av individualism, ansvarsta

gande och företagsamhet. De centralistiska politiska

systemen i öststaterna visade sig vara underlägsna och

gick mot sin undergång. De decentralistiska systemen

blev förebild. Det uppstod en myt om att målstyrnings

formen i alla lägen är mer effektiv än den centralis

tiska byråkratiska. Decentralisering blev då synonymt

med effektivitet.

Rationaliteten för offentliga organisationer har

anpassats till denna utveCkling.
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Två föreställningar är vanliga om offentliga organisa

tioners effektivitet. Dels att offentliga organisatio

ner är mer ineffektiva än de privata. Dels att decent

ralisering och målstyrningsformen alltid är mer effekti

vitetsbefrämjande än centralistisk administrativ

styrning. Som en följd av detta omformades de offent

liga förvaltningarnas styrsystem för att likna de

privata börsföretagens.

Flera empiriska studier har visat att decentralisering

och målstyrningsformen inte alltid förbättrar effektivi

teten i offentliga organisationer. Downs, Larkey (1986

sid. 33-37) hänvisar till ett IS-tal studier, som

jämfört offentliga organisationer med motsvarande

privata, där de privata organisationerna varit mycket

decentraliserade. Någon effektivitetsskillnad mellan de

två företags typerna har ej kunnat konstaterats. Inom

svensk statsförvaltning tycks föreställningen om att

målstyrningsformen alltid är effektivare än andra

styrformer vara levande. Den ena budgetreformen har

avlöst den andra under efterkrigstiden. Samtliga har

eftersträvat förbättrad rationalitet och effektivitet.

Bland annat genom ge ökad självständighet för förvalt

ningsenheterna, se exempelvis Czarniawska-Georges,

Jacobsson (1989 sid. 35).

2.2.2 ORSAKERNA TILL INFÖRANDET AV DECENTRALISERING
OCH EKONOMISK STYRNING INOM AFFÄRSVERKEN

2.2.2.1 I INTERNA PROCESSEN

De svenska affärsverken har som en följd av denna

utveckling under 80-talet genomgått en "turn-around"

beträffande såväl den interna som den externa styrpro

cessen. Decentralisering och målstyrning har införts i

båda processerna. Med "turn around" avses i avhand

lingen en drastisk förändring.
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Det första motivet för decentralisering, ledningens

informationsöverbelastning, kan vara orsakat aven

ledarskapskris. Det andra skälet, motivations- och

kreativitetsmotivet, kan vara orsakat aven självstän

dighetskris. Det sista skälet, föreställningen om

decentraliseringens effektivitetseffekter, kan ha som

grund en byråkratikris.

Den decentraliserade utvecklingen inom de svenska

affärsverken är en följd av att organisationerna upp

levt dessa tre kriser. För de privata storföretagen har

de två första kriserna i allmänhet varit de viktigaste.

För den offentliga förvaltningen har den tredje krissi

tuationen spelat en större roll. Byråkratikrisen har

upplevts som djup. Decentralisering och målstyrnings

formen förefaller i vissa fall ha setts som de underme

del, som snabbt skulle förnya Verken och förbättra

deras effektivitet. Byråkratikrisen medförde även ett

behov av förändringar i sig. Förändringar som utlovade

effektivitetsförbättringar hade i detta läge lätt att

få acceptans inom Verken. Verkens organisationsexperter

döptes om till förändringsagenter. I Verkens "turn

around" ifrån centralistiska byråkratiska myndigheter

till decentraliserade marknadsanpassade företag visar

bland annat denna studie att decentraliserings farorna

ibland negligerades.

2.2.2.2 I EXTERNA PROCESSEN

Statens ekonomistyrning av affärsverken har sin grund i

den av grundlagen stipulerade finansmakten. Fram till i

början av SO-talet utövades finansmakten i form av tra

ditionell offentlig budgetstyrning.

Den traditionella budgetstyrningen innebar att de

statliga ägarnas resursallokering till Verken skulle

ske på grundval av Verkens anslagsäskanden. Budgetpro-
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cessen var tänkt som ett förhandlingsspel mellan par

terna. Där var ägaren enligt Wildavsky's (1974, 1975)

terminologi väktarna och affärsverks ledningarna

förkämparna. Resultatet av budgetförhandlingarna blev

att regeringen tilldelade medel för viss verksamhet

inom Verken samt föreskrifter rörande användning av

dessa medel i regleringsbrev.

Denna budgetstyrning blev enligt vissa statliga utred

ningar i praktiken aldrig ett förhandlingsspel mellan

förkämparna och väktarna. Karaktäristiskt för denna

styrform var enligt dessa utredningar detaljstyrning

och användande av administrativa former.

Budgetutredningen (1973) fann tre brister i den tradi

tionella budgetstyrningen. a. Styrningen var ineffek

tiv. b. Denna styrning motiverade inte beslutsfattarna

att göra avvägningar mellan olika alternativ. c. Den

förmedlade endast kortsiktigt informationsunderlag.

Istället rekommenderade budgetutredningen ökad ekono

misk styrning. Det hade även Affärsverksutredningen

(1968) och Affärsverkskommitten (1972) gjort. Det

dröjde dock fram till i början av 80-talet innan den

s.k. affärsbokföringsprincipen infördes, vilket möjlig

gjorde ekonomisk styrning.

Programbudgetutredningen (1967) samt de ovannämnda

utredningarna rekommenderar att långsiktiga budgetar

bör användas för att minska kortsiktigheten i den

statliga ägarstyrningen. Detta har fått konsekvenser

för hur målstyrningen utförs inom Verken. RRV:s budget

handbok innehåller anvisningar för myndigheternas

budgetförslag. Där finns fr.o.m. 1983 anvisningar om

att en långtidsbedömning skall kopplas till budgeten.

Det kom att leda till att budgetförslagen görs i form

av flerårsplaner. Treårsplanerna består av mål, verk

samhetsstrategier, investeringsplaner och resultat-
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utvecklingen för affärsverket totalt och för olika

företagsenheter. Statsmakternas formella styrning av

affärsverken skedde under undersökningsperioden och

sker fortfarande (1992) genom dessa flerårsplaner.

Följande motiv för införande av ekonomisk styrning av

Verken har uttalats av statsmakterna direkt eller
indirekt i olika statliga dokument.

Informationsöverbelastnings- eller informationsbrist
problemet

Styrande enhet hade i den tidigare traditionella

budgetstyrningen inte möjligheter att urskilja väsent

lig information i Verkens anslagsäskanden ifrån den

mindre väsentliga. Orsaken var bristande perception och

kompetens. Med perception avses varseblivning, se

Lindqvist (1990 avsnitt 4.4) för en genomgång av litte
raturen kring detta begrepp. Väktarrollen kunde ej upp

rätthållas. Resursallokeringen blev därför ineffektiv.
En önskan uppkom att beslutsnivån borde föras ned till

den nivå där perception och kompetens finns.

Motivationsskälet

Vid införande av ekonomisk styrning skulle Verken ej

längre finansieras genom budgetanslag utan genom egna

intäkter, d.v.s. bli självfinansierande. Genom att

Verken själva fick ta ansvar för resursallokeringen för

genomförandet av målen, skulle deras motivation och

kreativitet öka. Självfinansieringskravet borde förstär

ka motivationen, genom att kravet blev en utmaning.

Kreativitet och pluralism stimuleras därmed. En innova

tiv strategi för Verken behövs nämligen, för att

överleva i den konkurrenssituation som under SO-talet

uppstått. Detta på grund av att Verkens monopolsitua

tion alltmer upphört.
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Llngsiktighetsmotivet

Det traditionella budgetarbetet hade inte lett till den

avvägning mellan olika politiska preferenser som

Wildavsky efterlyser. I en ekonomisk styrning borde

förutsättningarna för detta förbättras. Budgeten skulle

därmed få en långsiktig inriktning. Wildavsky (1974,

1975) understryker att budgeten i offentliga organisa

tioner måste ha denna inriktning. Det var i den ekono

miska styrningsprocessen, som de långsiktiga målen

skulle fastställas. Därmed skulle även den externa

processen komma att överensstämma med den interna. Den

externa budgeten skulle ange de långsiktiga målen och

den interna de kortsiktiga. I den interna budgeten

skulle framgå hur de långsiktiga målen på kort sikt

skulle verkställas. Den ekonomiska styrningen skulle

garantera en koppling mellan de två processerna. Därmed

uppkom en kravkedja ifrån ägarna ner till de operativa

enheterna inom Verken, se Affärsverkskommitten (1972

kap. 4).

Budgetavlastningsmotivet

Detta skäl har med undantag av Verksledningskommitten

(1985 sid. 56) inte uttalats explicit, men ligger i

självfinansieringskravet. De stora budgetunderskotten i

slutet av 70- och i början av 80-talet tillsammans med

flera Verks stora nyinvesteringsbehov ökade statsmak

ternas motiv att överföra finansieringen av delar av

statsförvaltningen ifrån statsbudgeten. I första hand

gällde det de avgiftsfinansierade myndigheterna och i

synnerhet affärsverken.
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3. UNDERSOKNINGSOBJEKT DE

STATLIGA AFFÄRSVERKEN

Kapitlet skall ge en inledande förståelse för undersök

ningsobjektet. Vidare skall det tillsammans med genom

gången av affärsverkens ekonomiska krav och processer i

kapitel 4 vara första ledet i effektanalysen.

För en beskrivning och analys av ekonomistyrningens

effekter och funktionssätt i de studerade affärsverken

krävs en kartläggning av affärsverkens rättsliga

ställning, deras uppgifter och speciella egenskaper.

Undersökningsobjekt i denna studie är de svenska

statliga affärsverken. Beteckningen affärsverk härrör

ifrån 1911 års budgetreform. Denna företagsform skapa

des för att den statliga affärsverksamheten skulle

kunna drivas i en form som avvek ifrån ämbetsverks for-

men.

Antalet affärsverk har under perioden 1911 - 90 varit

mellan sju - åtta stycken. l/l 1990 var antalet åtta

stycken. Dessa var i bokstavsordning Domänverket,

Förenade Fabriksverken (FFV), Luftfartsverket, Postver

ket, Sjöfartsverket, Statens Järnvägar (SJ), Statens

vattenfallsverk och Televerket.

Fem av dessa Verk har varit affärsverk alltifrån

affärsverksformen skapades 1911, nämligen Domänverket,

Posten, SJ, Televerket och Vattenfall. Övriga tre har

tillkommit därefter, varav Sjöfartsverket så sent som

1988. D.v.s. efter det att undersökningsperioden för

den empiriska studien inletts. Ett affärsverk har

upphört i och med att Statens Reproduktionsanstalt
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(SRA) i början av 1960-talet ornbildades till statligt

AB. Efter undersökningsperioden upphörde 1/1 1991 FFV,

1/1 1992 Vattenfall och 1/7 1992 Domänverket som

affärsverk och blev statliga bolag.

Kapitlet består av fyra huvudavsnitt. I det första

redogörs för affärsverkens konstitutionella ställning.

I det andra kartläggs affärsverkens uppgiftsstruktur.

I det tredje sammanfattas de faktorer som påverkar

Verkens styrförutsättningar. I det fjärde huvudavsnit

tet motiveras valet av studerade Verk för den empiriska

studien.

I bilaga 4 görs en beskrivning av var och en av de åtta

affärsverk som fanns under undersökningsåret 1988.

Detta görs med avseende på deras uppgifter, motiv för

bildande, organisationsstruktur och koncernstruktur.

3.1 Affärs~erke~s k~~sti

t~tio~e11~ stäl1~i~g

Ämbetsverken och affärsverken utgör tillsammans de

statliga Verken. Tillsammans med statsmakterna, d.v.s.

riksdag och regering, bildar de Statsverket eller för

kortat Staten, se figur 4. Staten utgör en enda juri

disk person. Det innebär att de statliga Verken saknar

egen rättssubjektivitet. De äger inte sina tillgångar.

Verken förvaltar endast de tillgångar som tillhör den

samlade statsförm~genheten. statsmakterna är det enda

organ som har fullt ansvar för Verkens verksamhet,

Verksledningskommitten (1985 avsnitt 4.2.3).

"Något formellt ansvar för Verkets bästa,
som beträffande aktiebolag, föreligger
således inte hos Verkets ledning. Lydna
den mot huvudmannen (staten) är det
primära", Sjöstrand (1987 sid. 176).
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Folket

Riksdag

Regering

Finansdepartementet
Olika fackdepartement

Statliga förvaltningen

Ämbetsverk
Affärsverk

Regionala myndigheter
Övriga myndigheter

Figur 4. Den svenska statsmakten.

De statliga Verken benämns ofta förvaltningsmyndigheter

eller enbart statliga myndigheter. Utmärkande egenska
per för en myndighet är följande. 1/ De är underordnade

regeringen, som har direktivrätt för verksamheten. 2/
Regeringen utser chefstjänstemän och styrelseledamöter.

3/ Beslutsreglerna är reglerade i Förvaltningslagen. 4/
Handlingarna är offentliga. 5/ Personalen lyder under

Tjänstemannalagen och har därmed ett disciplinansvar.

Enligt Statskontoret (1976 kap. 5) är det viktigaste

skälet för Staten/ägaren att driva en statlig verk

samhet i myndighetsform de bättre kontrollmöjligheter

na. Skäl emot är att myndighetsformen är osmidig, ger

dålig handlingsfrihet, ger begränsade möjligheter till

samverkan med utanförstående icke statliga grupper samt

ofta kräver en anslagsfinansiering. De statliga Verken

regleras statsrättsligt genom de förvaltningsrättsliga

bestämmelserna, vilka utgörs av Grundlagen, Förvalt

ningslagen, Allmänna verksstadgan, propositioner,

utredningsdirektiv, riksdagsuttalanden, verksinstruk

tioner, offentliga utredningar, regleringsbrev samt

intentioner i flerårsplaner. I och med att affärsverken
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är en del av statsförvaltningen är de underkastade

samma regler som gäller övriga statliga myndigheter.

Affärsverken skall därför liksom ämbetsverken följa de

statliga förvaltningsrättsliga föreskrifterna.

Den viktigaste föreskriften för affärsverken och de

statliga företagen är ofta den proposition som föregick

bildandet. Där anges motiv till bildandet, motiv till

val av företagsform, uppgifter samt målsättningar. För

affärsverken föreligger sådana dokument endast för tre

av Verken, Luftfartsverket, FFV, samt Sjöfartsverket.

De övriga fem Verken bildades som en följd av budgetom

läggningsprocessen 1911.

Andra väsentliga föreskrifter för affärsverken är

Allmänna verksstadgan samt Förvaltningslagen.

I Verksstadgan står i allmänna ordalag exempelvis hur

affärsverken liksom övriga Verk skall utföra sina upp

gifter och vilka beslutsformer som får användas.

Den styrning, som statsmakterna har rättighet och skyl

dighet att utöva gentemot de statliga Verken, benämns i

statsvetenskaplig litteratur för politisk styrning, se

exempelvis Lundqvist (1977). Detta eftersom statsmak

terna är politiskt tillsatta. De statliga utredningarna

kallar dock den statliga styrningen av affärsverken för

ägarstyrning, se exempelvis Affärsverksutredningen

(1968) och Affärsverkskommitten (1972).

Formerna för regeringens konstitutionella styrning av

de statliga ämbets- och affärsverken finns angivna i

grundlagen, RF (1974). Grundlagen nämner fyra typer av

styrmedel, utnämningsmakten, föreskriftsmakten, finans

makten och kontrollmakten, se Svensk Författningssam

ling (1988:1444).

Enligt de ovannämnda dokumenten innebär dessa fyra
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konstitutionella styrmedel f8ljande.

Utnämningsmakten betyder att de h8gre tjänsterna inom
statliga Verk tillsätts av regeringen. Till denna makt

h8r även reglering av m8jligheterna till anskaffning
och användning av arbetskraft, som regleras av Stats

tjänstemannastadgan. Exempelvis räknas hit bestämmelser
om de anställdas l8nef8rmåner, anställningstrygghet och

medinflytande.

F8reskriftsmakten innebär att regeringen f8reskriver

hur de statliga Verken skall sk8tas genom instruktioner

och stadgar. Exempel på sådana instruktioner är fast

ställande av handlingsregler f8r hur ärenden s~all be

handlas, besvärsregler och skadeståndsansvarsregler.

Vidare finns stadgar om anskaffning av kapitalvaror

genom Upphandlingsf8rordningen.

Finansmakten reglerar Verkens finansiering, som kan ske

genom anslag, avgifter eller en kombination. F8r
affärsverken gäller att de är så gott som helt avgifts

finansierade, med vissa m8jligheter att använda sig av
den externa kapitalmarknaden, se kapitel 4.

Kontrollmakten innebär att de statliga Verken kontrol

leras av statsmakterna och dess kontrollorgan JK samt
RRV. Om den statliga verksamheten bedrivs i myndighets

form, har Staten enligt regeringsformen större m8jlig

heter att styra och kontrollera verksamheten, än om den

bedrivs i andra former.

utav dessa fyra styrmedel anser i allmänhet de statliga

utredningarna som behandlar Statens styrning, exempel

vis Budgetutredningen (1973 sid. 42), att f8reskrifts

makten och finansmakten är de mest betydelsefulla.

Med den vidsträckta definition av ekonomisk styrning
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som brukas i denna studie kommer samtliga dessa fyra
"politiska" styrmedel att i mer eller mindre grad
räknas som ekonomiska.

Av tradition tillämpas såväl föreskriftsmakten som fi
nansmakten på ett mindre rigoröst sätt för affärsverken
än för övriga Verk, Förvaltningsutredningen (1983 sid.
50). Någon enhetlig tillämpning av hur dessa makter
skall tillämpas gentemot affärsverken finns ej, se

Statskontoret (1976).

3.2 Affärs~erkens ~pp

g.iftsstr~kt~r

Denna redogörelse av affärsverkens uppgiftsstruktur är
delvis gjord ur ett ekonomiskt-historiskt perspektiv.
Källor är huvudsakligen olika konstitutionella dokument.

Kartläggningen av affärsverkens uppgiftsstruktur under
lättas av att offentliga organisationers uppgifter
fastställs i en politisk process och därmed ges god ex

ponering i konstitutionella dokument.

En beskrivning av affärsverkens uppgifter enligt de
konstitutionella dokumenten skall ses som ett parts

perspektivs uppfattning, om vilka uppgifter Verken bör
ha. Detta partsperspektiv är ägarens perspektiv. Det är
för en statlig myndighet i högre grad än för andra
organisationer det bestämmande perspektivet. Detta
eftersom Verken i egenskap av statliga myndigheter ej

är självständiga juridiska personer. Statsmakternas

partsperspektiv är även väsentligt, genom att det ger

Verkens uppgifter dess legitimitet, Sjöstrand (1987

sid. 94).
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De konstitutionella dokumenten anger att statsförvalt
ningen har tre typer av uppgifter, se exempelvis För
valtningsutredningens betänkande (1983).

a. Myndighetsutövning, vilket innebär kontroll, inspek
tion och tillståndsgivning. b. Tillhandahållande av

nyttigheter utan kostnad för de mottagande individerna,

där finansieringen sker via skatter. c. Tillhandahål

lande av sådana tjänster som kräver en ersättning
motsvarande produktionskostnaden. Det är framförallt

den tredje typen av uppgifter som affärsverken har.

Bland de statliga myndighetsorganisationerna har
affärsverken en uppgiftsstruktur som mest liknar de

statliga bolagens, Verksledningskommitten (1985 sid
26). Affärsverken hör jämte de statliga bolagen till

den statliga företagssektorn.

Vilka uppgifter som de statliga organisationerna inom
denna sektor skall ha, kan härledas ur de motiv som
angetts för statligt ägande av dessa organisationer.

Vissa forskare anser att det enbart finns ekonomiska
motiv till det statliga ägandet, medan andra forskare

huvudsakligen ser ideologiska skäl. Waara (1980 sid.

228) fann i en genomgång av de statliga företagens

bildande, inklusive affärsverkens, vissa empiriska

belägg för hypotesen att statsföretagandet växer under

perioder av ekonomisk kris. Waara upptäckte inga
ideologiska skäl för de statliga företagens bildande.

Statsvetenskaplig forskning samt offentliga utredningar

anser i allmänhet att skälen till statligt ägande av

företag är både ideologiska och ekonomiska. Henning

(1974 sid. 160) drog slutsatsen att för de socialis

tiska partierna i Sverige hade ekonomiska skäl varit
tillräckliga för statligt ägande. De borgerliga partier

na kunde enbart acceptera ett statligt ägande om det

fanns ideologiska skäl. Exempelvis om det förelåg en
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stor mängd "public utility"-uppgifter. Henning (1990
kap. 2) erfor att enbart i början av det statliga

förvaltningsbolagets Statsföretags, numera Procordias,

tid i slutet av 60- och i början av 70-talet existerade
ideologiska skäl för det statliga ägandet.

Affärsverksutredningen (1968) är det statliga dokument
som mest ingående behandlar skälen till det statliga

ägandet av affärsverken, samt till att affärsverks for

men för denna verksamhet har valts. Utredningen konsta

terar att några entydiga kriterier till att just

affärsverksformen valts för verksamheten inte kan
påvisas. "Det är huvudsakligen historiska skäl som lett

fram till att just affärsverksformen valts för vissa

verksamheter", (a.a, sid. 22). Dessutom antyder utred

ningen monopol- och "public utility"-skälen.

Sammanfattningsvis har ekonomiskt-historiska forskare

och statliga utredningar antytt följande fem egenskaper

hos de näringsdrivande organisationer, där både ett

statligt ägande och den speciella företagsformen

affärsverksformen ansetts vara lämplig, se exempelvis

Holland (1972) och Waara (1980). a. Krav på stora

kapitalkrävande infrastruktursinvesteringar kombinerat

med låg räntabilitet och stort risktagande. b. En

naturlig monopolsituation. c. En hög grad av "public

utility"-uppgifter. d. En viss grad av myndighetsupp

gifter. e. Vissa uppgifter av beredskapskaraktär.

För monopol och myndighetsskälen erfors under undersök

ningsperioden 1986 - 88 följande.

Andelen myndighetsuppgifter och uppgifter i monopol

ställning skilde sig markant ifrån Verk till Verk. Den

ena ytterligheten representerades av Luftfartsverket

och Sjöfartsverket. Deras verksamheter bestod till viss

del av myndighetsutövande uppgifter. De bedrev sina
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verksamheter huvudsakligen i monopolställning. Den
andra extremen var FFV, Förenade Fabriksverken. FFV
utövade helt sin verksamhet under marknadsmässiga

villkor. För övriga affärsverk gällde följande: Tele
verket hade en faktisk men inte formell monopolställ

ning inom vissa delar av sin verksamhet. Posten hade

endast monopol på försändelser av 20-gramsbrevet. SJ
hade konkurrens med andra transportgrenar, men hade

tekniskt monopol på rälsbundna transporter. Domänverket

liksom Vattenfall hade konkurrens med andra producenter
inom sina verksamhetsområden. Båda dessa Verk hade även

vissa myndighetsuppgifter.

Utvecklingstendensen var att andelen produktion i mo
nopolställning samt myndighetsutövande uppgifter mins

kade, se exempelvis Verksledningskommitten (1985 sid

43) •

Beträffande "public utility"-skälet förelåg enligt
Affärsverkskommitten (1972 kap. 6) följande allmännyt
tiga uppgifter för vilka affärsverken då erhöll någon
typ av extra ersättning. Postverkets skyldighet att

upprätthålla diligenstrafik och tidningsbefordran i
glesbygdsområden. FFV:s skyldighet att i fredstid
upprätthålla fabrikernas krigsberedskap. Vattenfalls

investeringar för detaljdistribution i Norrland. SJ:s

drift av trafiksvaga järnvägslinjer. Televerkets
skyldighet att ombesörja SOS-tjänsten. I stort sett

gällde samma förhållanden under undersökningsperioden.

För andra "public utility"-uppgifter utgick ingen er

sättning. Exempel på den senare typen av uppgifter var

Televerkets och Postverkets skyldighet att upprätthålla

ett olönsamt nät i glesbygdsområdena. Kostnaden för

denna glesbygdsservice uppskattades 1989 för Postens

del till mellan 600 och 800 mkr. Andra exempel är

Luftfartsverkets skyldighet att upprätthålla trafiken
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vid de minst trafikerade trafikplatserna samt Domänver

kets naturvårdande verksamhet. En följd av "public

utility"-ansvaret är även de av regionala och sociala

skäl betingade pris- och taxeutjämningarna. Dessa
åstadkoms genom att vissa Verk, exempelvis Postverket,

tillämpar geografiskt enhetliga taxor.

Även om inte någon direkt kompensation för merkostna

derna utgår, kan statsmakterna medge en indirekt er

sättning. Detta genom att godkänna priser och taxor på

de monopol skyddade verksamhetsgrenarna som ligger

betydligt över självkostnaderna. Det gällde exempelvis

enligt Affärsverkskommitten (1972 avsnitt 6.5) vissa
verksamhetsgrenar inom Postverket, Televerket och

Vattenfall.

Sammanfattning

Med utgångspunkt för de ovannämnda källorna erhålls

följande uppgiftsstruktur för affärsverken enligt

ägarperspektivet under undersökningsperioden.

1/ Myndighetsuppgifter. Denna typ av uppgifter minskade

alltmer på grund av den tekniska utvecklingen.

2/ "Public utility"-uppgifter som bedrevs i monopolsi

tuation. En naturlig konkurrenssituation existerade i

allmänhet inte för dessa uppgifter. Dessa uppgifter

utövades av regionala, sociala och beredskapsmässiga

skäl. De inräknades i Verkens kvalitativa uppgifter.

3/ Uppgifter som verkställdes i en av statsmakterna

skapad monopolsituation. Dessa uppgifter ligger i

gråzonen mellan "public utility"- och rent affärsmäs

siga uppgifter. Monopolsituationen är således ej

naturlig. Skälen till att uppgifterna lagts i affärs

verksform är både ideologiska och ekonomiska. Genom den
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tekniska utvecklingen upphör successivt monopolsitua

tionen.

4/ Rent affärsmässiga uppgifter som utfördes i en

konkurrenssituation. Skälet till det statliga ägaren

gagernanget är ekonomiskt. Motivet till att uppgifterna

lagts i affärsverksform är mer traditionellt än ratio

nellt. Inom affärsverken har dessa uppgifterna alltmer

lagts i bolagsform. Under 80-talet har andelen sådana

uppgifter ökat. De dominerar nu (1990) omsättningsmäs

sigt affärsverkskoncernernas verksamhet.

3.3 Egenskaper hos resp~k

ti~e affärs~erk a~

betydelse for styrfor
~tsättningarna

Av de två föregående avsnitten i detta kapitel och av

presentationen i bilaga 4 av de åtta affärsverken kan

urskiljas följande faktorer av betydelse för skillnader

i dessa Verks styrförutsättningar. Teknologisk struk

tur, storlek, koncernstruktur, uppgiftsstruktur,

organisationsstruktur samt ekonomiska styrsystemens

ansvarsstruktur.

Förutom dessa faktorer spelar givetvis den konstitutio

nella ställningen en stor roll för Verkens styrförutsätt

ningar. Den konstitutionella ställningen är dock

gemensam för de åtta affärsverken, vilket inte gäller

ovannämnda faktorer.

Teknologi

De flesta affärsverken kan betecknas som tjänsteföre

tag, genom att deras huvudsakliga verksamhet är tjäns

teproduktion. Undantag är Domänverket, FFV och Vatten

fall.
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Tjänsteföretags styrförutsättningar skiljer sig ifrån

tillverkningsföretag, se Magnusson (Controllerhandboken

1989 sid 631).

Tjänsteproduktionen inom affärsverken utförs i allmän
het genom ett gemensamt nät. Det medför beroendeför

hållanden mellan olika decentraliserade enheter, vilket

inverkar på styrförutsättningarna.

Affärsverken är relativt arbetskraftsberoende. För

styrförutsättningarna innebär det bland annat att

kostnadsstrukturen är annorlunda än i ett mindre

arbetskraftsberoende företag. Detta genom att bland

annat lönekostnadernas relativa andel är stor. Styrsys

temen måste anpassas till det mänskliga beteendet i

högre grad.

Verken är i allmänhet även kapitalberoende. Televerket

och Vattenfall är t.o.m. landets två största investera

re. Affärsverken investerade totalt 16 miljarder kronor

1988. Det motsvarade ungefär 60 % av den totala

investeringsvolymen inom statliga företagssektorn.

Dessa in-vesteringar var nästan helt hänförda till tre

av Verken, Televerket 8 mrd kr, VattenfallS mrd kr och

SJ 3 mrd kr.

Flera Verk står i fronten för den teknologiska utveck

lingen inom sina områden i Sverige. Flera forskare har

pekat på teknologins betydelse för styrsystemets

funktionssätt, se exempelvis Macintosh (1986 kap. 11).

Storlek

Affärsverken tillhör landets största företag oavsett
kriterium.

Affärsverkens totala omsättning var 1988 drygt 70 mrd
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kr. Det motsvarar drygt en tredjedel av de statliga

företagens totala omsättning. Motsvarande siffror 1983

var drygt 50 mrd kr respektive 30 %. Affärsverkens

omsättning har således markant ökat under 1980-talet.

Antalet anställda i affärsverken 1988 var knappt

150.000. Det var ungefär hälften av antalet anställda i

den statliga företagssektorn.

Om storleken bedöms efter omsättningen, kan affärsver

ken storleksmässigt 1988 grupperas i två grupper. I den

första gruppen ingår Televerket med en omsättning på 24

mrd kr, SJ 18 mrd kr, Vattenfall 16 mrd kr och Posten

15 mrd kr. Siffrorna gäller totala koncernerna, d.v.s.

även Verkens bolag. I den andra gruppen inräknas FFV

med en omsättning på 6 mrd kr, Domänverket 3 mrd kr,

Luftsfartsverket 2 mrd kr och Sjöfartsverket 0,7 mrd

kr. Mäts storleken istället i antalet anställda kan

Verken grupperas i tre grupper. Den första gruppen

utgörs av Posten med 55.000 anställda, Televerket med

45.000 anställda, SJ 39.000. Den andra gruppen består

av Vattenfall med 11.000 anställda, FFV 10.000 och
Domänverket 6.000. Till den tredje gruppen hör Luft

fartsverket med 3.000 anställda och Sjöfartsverket med

1.000 anställda.

Koncernstruktur

Till en icke obetydlig del sker affärsverkskoncernernas
verksamhet i bolagsform, som framgår av bilaga 4. Denna

del styr affärsverks ledningarna i former som liknar

övriga statliga bolags. Denna styrning faller utanför

denna studies ram.

Övrig verksamhet bedrivs i affärsverksform. För denna

del av verksamheten har affärsverks ledningarna mindre

handlingsfrihet än för bolagsdelen. Skälet till detta

är den konstitutionella modellen. Framförallt gäller
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det i ekonomi- och personalfrågor.

Genom att Verken har haft olika möjligheter och vilja

att lägga ut delar av sin verksamhet i andra företags

former, har det skapats olika styrförutsättningar för

Verken.

De åtta Verken kan indelas i tre grupper, beträffande i

vilken grad som verksamheten lagts ut i andra företags

former, främst i bolagsformen. Till den första gruppen,

som lagt ut 60 - 40% av verksamheten i bolagsform

räknat på omsättningen, hör följande Verk. Vattenfall

vars verksamhet till 60 % ligger i bolagsform, FFV 50

%, SJ 50 % samt Domänverket 40 %. SJ har genom avskil

jandet av Banverket fått en stor del av sin "public

utility"-verksanlhet i äntbetsverksformen. Det skedde

dock efter undersökningsperiodens slut. I den andra

gruppen finns enbart Televerket, som har 25% av sin

verksamhet i bolagsform. Till den tredje gruppen hör

resterande tre Verk, Luftfartsverket, Postverket samt

Sjöfartsverket. De bedriver en mycket liten del av sin

verksamhet i bolagsform.

Om Verken skulle grupperas efter antalet anställda i

bolagen istället för efter omsättning i bolagen, skulle

Vattenfall toppa denna sammanställning. Detta eftersom

50 % av de anställda tillhör Verkets bolaqsgrupp.

Därefter följer FFV med 40 %, SJ 30 %, Domänverket 20 %

och Televerket 15 t.

Uppgiftsstruktur

En organisations legitimitet bestäms bland annat av

motiven för dess bildande och organisationens uppgif

ter.

Att de åtta Verken har olika uppgiftsstruktur medför
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skillnader i styrförutsättningar. Det har ett flertal
statliga utredningar påpekat, se exempelvis 1960 års

Företagsformsutredning, Vattenfalls utredning från Verk
till Bolag 1968, Affärsverksutredningen 1968, Affärs
verkskommitten 1972, utredningen om FFV 1974 och
Verksledningskommitten 1985.

Det har varit svårt att skapa ett gemensamt system för

styrning av Verken, som har upplevts som adekvat. Detta

på grund av Verkens olikheter i uppgiftsstruktur,

storlek och teknologi. Under 80-talet har därför den

formella ekonomiska styrningen alltmer anpassats till
Verkens skiljaktliga uppgiftsstruktur. Bolagsbildningen

är ett exempel. De olika reglerna för kapitalförsörj

ning är ett annat. Förslagen till förändrade företags

former för vissa av Verken under 90-talet är ett

tredje.

Av framställningen i avsnitt 3.2 ovan samt i bilaga 4
framkommer att Verken har följande särskillnader i
uppgiftsstruktur. a. Myndighetsuppgifter. Gäller enbart

Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Tel~verket. b.
"Public utility"-uppgifter. Gäller Domänverket, Luft
fartsverket, Postverket, Sjöfartsverket, Televerket och

Vattenfall. c. Beredskapsuppgifter. Gäller FFV och
Vattenfall.

Som framgår av avsnitt 3.2 ovan samt bilaga 4 har
ibland myndighets-, ibland "public utility"- och ibland

beredskapsuppgifterna varit anledning till att Verken

lagts i affärsverksformen. För vissa affärsverk har

speciellt betydelsefullt varit att "public utility"

uppgifterna ofta krävt stora infrastrukturella långsik

tiga investeringar med låg räntabilitet. Det har varit

giltigt för Luftfartsverket, SJ, Televerket och Vatten

fall. För Postverkets del har enligt de ekonomiskt-his

toriska källorna dessutom funnits motivet att Verket
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skulle vara en statlig inkomstkälla, se exempelvis

Waara (1980).

Organisationsstruktur

I presentationen av de åtta Verken i bilaga 4 framgår

att de flesta Verk organisatoriskt 1988 var produkt

(affärsområdes-) indelade. Denna organisationsstruktur

hade i allmänhet uppkommit under 80-talet. Tidigare var

de flesta funktionsindelade. Verken har skapat sina nya

strukturer enligt olika mönster.

Samtidigt med produktindelningen hade flertalet Verk en

geografisk organisation. De två organisationsstrukturer

na bildade en matrisorganisation. Matrisorganisationen

hade utformats på olika sätt inom Verken, beroende på

vilken dimension i matrisen som betonats. I vissa Verk

hade produktdimensionen getts ett företräde, i andra

den geografiska dimensionen. Vilka konsekvenser denna

skillnad får för styrningen behandlas i kapitel 7.

Ekonomiska styrsystemens ansvarsstruktur

Den interna ekonomiska styrprocessen studerades framför

allt i Verk A, i viss grad i Verk C och mycket begrän

sat i Verk B och D.

Ansvarsstrukturen av de interna processerna var olika

uppbyggda i Verk A och Verk C under undersökningsperio

den. Verk A var helt divisions-(produkt-)uppdelat. Det

innebar att var och en av de två divisionerna, huvudaf

färsområdena, hade var sitt ekonomiska styrsystem, med

vilket de styrde de 31 regionerna. All formell ekono

misk styrning mellan Verkets HK och regioncheferna

skulle ske genom de två divisionerna. Det hindrade inte

att en informell styrning skedde direkt ifrån GD till

regioncheferna. Strukturen av det interna ekonomiska
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styrsystemet framgår av figur 5 nedan. Budgetdirektiv
och andra styrsignaler ifrån HK-nivån till regionnivån
skulle enligt den formella strukturen- alltid gå till
regionchefen, intern process 1. Den empiriska studien
visade att detta dock inte alltid var fallet.

Regionchef

HK-nivå

Regional
nivå

Mark. chef
l:a div.

Mark.chef
2:a div.

Lokal
nivå

Operativ
nivå

Figur 5. Ekonomiska styrsystemets ansvarsstruktur i Verk A

Mellan regional och lokal (kommunal) nivå existerade en
formell budgetprocess, intern process nr 2. Genom att
även regionkontoret var divisionsuppdelat fanns en viss
styrrelation även mellan regionkontorets två marknads

chefer, som representerade var och en av de två divi

sionerna, och den lokala chefen. Regionchefen hade dock

det övergripande budgetansvaret gentemot de lokala

cheferna.

En budgetprocess fanns även mellan den lokala chefen

och underlydande operativa chefer inom ungefär hälften

av landets kommuner, intern process nr 3. Strukturen av
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denna process beskrivs närmare i bilaga 3.

I Verk C existerade ingen divisionsuppdelning i styr
ningshänseende, utan samtliga landets 200mrådeschefer
styrdes direkt i en budgetprocess mellan Verkets GD och
områdescheferna.

HK nivå

Regio
nal
nivå

Figur 6. Ekonomiska styrsystemets ansvarsstruktur i
Verk C

Skillnaden i de ekonomiska styrsystemens ansvarsstruk

tur fick konsekvenser för ekonomiska styrningens
effekter. Det behandlas närmare i kapitel 7.

3.4 Moti~ for ~al a~

studerade affärs~erk

I valet mellan att göra en ytlig empirisk studie av

samtliga affärsverk eller en mer grundlig undersökning

av ett fåtal, valdes det senare alternativet. För den
empiriska undersökningen utvaldes fyra av de 1985
befintliga sju affärsverken.

De fyra Verken valdes av följande skäl.

Domänverket, för att det har en speciell relation till

Staten/ägaren, genom sin av tradition mycket självstän

diga ställning. Verket kom redan i början av 1970-talet

att styras av statsmakterna med huvudsakliga ekonomiska
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styrmedel. Verket har även varit en föregångare inom
den accelererade bolagiseringsprocessen under 1970- och
80-talen. Verket är vidare ett typiskt affärsverk, i
den bemärkelsen att Verket både har affärsmässiga och
"public utility"-uppgifter.

SJ utvaldes för att Verket under undersökningsperioden
hade speciella lönsamhetsproblem. Det innebar att

Verket uppmärksammades speciellt ifrån Staten/ägarens
sida. Förundersökningen, som omfattade samtliga affärs
verk, visade att ägarstyrningen var situationsanpassad
med utgångspunkt från Verkens lönsamhetssituation. SJ
hade även under undersökningsperioden en typisk affärs
verksuppgiftsstruktur. D.v.s. hade både affärsmässiga
och icke affärsmässiga uppgifter. De icke affärsmässiga
uppgifterna rönte speciell uppmärksamhet. Detta genom

att ersättning utgick för den del av verksamheten som
bedrevs inom det s.k. röda nätet. Verket hade även
under undersökningsperioden en intensiv dialog med
statsmakterna gällande förändrad ägarstyrning. Det
ledde till att Banverket bildades 1988 med ansvar för
SJ:s infrastruktur. SJ var därför av flera skäl forsk
ningsmässigt intressant att empiriskt studera.

Postverket medtogs för att det är ett typiskt affärs

verk genom blandningen av affärsmässiga och "public
utility"-uppgifter. Vidare för att Postverket har
uppgifter som både är konkurrensutsatta och monopol
skyddade.

Televerket är ett typiskt affärsverk, genom att både
monopolskyddad och icke monopolskyddad verksamhet

bedrivs. Verket har både affärsmässiga-, "public

utility"- samt myndighetsutövande uppgifter. Verket var
en föregångare i den utveckling av ekonomisk styrning
som skedde i samtliga Verk under 1980-talet.
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Både Postverket och Televerket är forskningsmässigt
intressanta. Detta genom utvecklingen av de interna
ekonomiska styrsystemen under 1980-talet med skapande

av decentraliserade enheter i ett matris förhållande
till de centrala. Förundersökningen visade att Verken
hade drivit resultatansvaret för de decentraliserade

geografiska enheterna olika långt. Det ansågs därför
som väsentligt att medta båda dessa Verk i en jämföran
de studie.

De tre Verken som ej studerades var FFV, Luftfartsver

ket samt Vattenfall. Sjöfartsverket var vid beslutstid

punkten hösten 1985 ej affärsverk.

FFV valdes ej av skälet att det enbart hade affärsmäs

siga uppgifter och var således inget typiskt affärsverk.

Verksledningskommitten (1985 sid. 107) rekommenderade

även att FFV snarast borde ombildas till aktiebolag.

Luftfartsverket var heller ej ett typiskt affärsverk.
Detta eftersom det vid beslutstidpunkten hade mer
myndighetsutövande uppgifter än vad som var typiskt för

det genomsnittliga Verket. Verkets affärsmässiga del
har dock sedan beslutstidpunkten snabbt expanderat.

Luftfartsverket var även i jämförelse med de övriga

Verken ett litet Verk. Det bedömdes därför inte som
lika intressant att ha med.

Det viktigaste skälet varför Vattenfallsverket ej med

togs var att Verket inte var föregångare i den ekonomis

ka styrprocessutvecklingen. En intern ekonomisk styrpro

cess infördes ej förrän 1989-90, d.v.s. efter undersök

ningsperioden. Verkets ledning rekommenderade redan

1968 i en intern utredning "Från Verk till Bolag" att

Vattenfallsverket skulle ombildas till bolag.
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Av de fyra utvalda affärsverken bedömdes inget var mer

intressant än något av de andra för en djuplodad stu

die. Valet av Verk som skulle bli huvudstudieobjekt kom

därför att falla på det Verk där tillgängligheten

bedömdes som störst. Kontakter för att bestämma graden

av tillgängligheten gjordes under hösten 1985. Utifrån

dessa kontakter gjordes valet.
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4. EKONOMISKA KRAV OCH
PROCESSER I DE STUDERADE
AFFÄRSVERKEN

Detta kapitel benämns tillsammans med de två påföljan
de, kapitel 5 och 6, de empiriska kapitlen. De beskri

ver de empiriska iakttagelserna av den ekonomiska

styrningens funktionssätt och effekter i de studerade

affärsverken. Det innebär inte att framställningen är

helt deskriptiv. I synnerhet vid kartläggningen av

styrningens effekter i kapitel 5 och 6 har delvis ett

analytiskt angreppssätt brukats.

Som framgår av kapitel Ivar den empiriska studien
omfattande. Genom att ge en grundlig beskrivning av

denna studies resultat, skall de empiriska kapitlen ge

ett bidrag till förståelse av företeelsen ekonomisk

styrning. De skall också utgöra den konkreta grunden

för analyserna i kapitel 7.

Detta kapitel består av två huvudavsnitt. I det första

kartläggs de ekonomiska kraven i den ekonomiska styr

ningen och i det andra de processer som förmedlade

dessa krav.
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EKonomi.ska. kra.-v

Som nämns i kapitel 2 begränsas studien av de ekono

miska kraven till iakttagelser av de ekonomiska styr
måtten och de ekonomiska restriktionerna.

Inledningsvis görs här en kortfattad beskrivning av de

mest förekommande ekonomiska måtten i ekonomisk styr

ning inom decentraliserade offentliga organisationer.

Därefter presenteras de ekonomiska krav som enligt de

formella budgetdokumenten användes i de studerade

interna/externa processerna under undersökningsperio

den. Huvudavsnittets avsikt är att identifiera och ge

bakgrunden till de ekonomiska krav som brukades i de

studerade Verken.

4.1.1 EKONOMISKA MÅTT INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH
DESSA MÅTTS ANVÄNDNINGSOMRADEN

Avsnittet skall ge en teoribakgrund till beskrivningen

av de empiriska iakttagelserna i påföljande avsnitt.

Ekonomiska mått skall komprimera ekonomisk information

om företagets verksamhet och samordna styrd och styran

de enhets mål, se exempelvis Bergstrand, Dlve (1982

sid. 78-79), Kaplan (1982 kap. 13). Att kunna utforma

måtten så att de uppfyller detta, är enligt Kaplan

(sid. 440) "not an easy task". Ekonomiska mått får

dessutom i offentliga organisationer ofta en speciell

roll som mål för verksamheten, se Bergstrand, Dlve

(1982 sid. 81).

Beroende på vilken grad av oberoende den decentralise

rade styrda enhete~ har, används olika mått i den

ekonomiska styrningen. Följande mått är de vanligaste.
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1/ Räntabilitetsmåttet eller ROI-måttet är enligt flera

forskare, exempelvis Shillinglaw (1982 sid. 788) och

Solomons (1965 sid. 123), det mest använda måttet inom

amerikanskt näringsliv. Även i Sverige är ROI-måttet,

eller ROA-måttet för den interna styrningen, det vik

tigaste måttet, se Bergstrand, Olve (1988 sid. 90-91).

Fördelen med måttet är enkelheten. Nackdelen är att det

fordrar att enheterna är oberoende av varandra samt att

måttet är relativt lätt att manipulera, se Shillinglaw

(1982 sid. 789).

2/ I vissa situationer är det absoluta resultatmåttet

mer adekvat. Detta om den styrda enheten inte kan

påverka investeringarna och dess finansiering, men har

god påverkbarhet över sina intäkter och kostnader som

är jämförbara. Den styrda enheten kan då benämnas ett

"profit center".

3/ Ett intäktsmått är det lämpliga, om enheten endast

kan påverka inkomst- och inte kostnadssidan, exempelvis

försäljningsavdelningen i ett funktionsuppdelat företag.

4/ Ett kostnadsmått brukas om det motsatta gäller,

d.v.s. påverkan kan enbart ske av kostnaderna. När rena

kostnads- eller intäktsmått förekommer, utformas dessa

i allmänhet som satisfieringsmål.

5/ Om resultatmått e] ar lämpliga, brukas ofta andra

typer av effektivitetsmått. Det vanligaste av dessa är

produktivitetsmåttet. Produktivitetsmåttet mäter den

inre effektiviteten i företaget, d.v.s. relationen

mellan prestationsvolym och insatta resurser. Måttet

mäts antingen i fysiska termer eller i monetära värden.

I det förstnämnda fallet är måttet ett volymmått. Om

måttet ej mäts i monetära termer, är det svårt att

aggregera olika typer av prestationer och resurser.

Måttet tar då ej heller hänsyn till prisförändringar.
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6/ Andra mått är kvalitetsmått av olika slag, exempel
vis tillgänglighetsgrad, antal kundklagomål och kund
attityden i övrigt, mått på personalens arbetstill

fredsställelse exempelvis frånvarofrekvens, personalom
sättning, andel personal som gjort karriär, andel

personal som uppvisar en negativ attityd, andel perso
nal vars prestationer förbättrats respektive försämrats

under budgetåret. Andra exempel på kvalitetsmått är
försändelsetider, installationstider och säkerhetsgrad.

Dessa "non-profit"-mått är i allmänhet av satisfierings
karaktär.

Beträffande måttens användning inom offentlig verksam
het är det problem med användningen av produktivitets

måttet, även om detta mått är det vanligaste inom denna

sektor, se exempelvis Downs, Larkey (1986 kap. 3).
Produktivitetsmåttet stöder exempelvis inte de allmän

nyttiga uppgifterna. I affärsverken används produktivi
tetsmått framförallt av de fyra industriverken. Det

nyttjas mindre av kommunikationsverken, som denna
studie framförallt studerar. Räntabilitetsmått används

sällan i offentlig verksamhet. Detta på grund av att en

intäktssida ofta saknas. Även om en sådan finns, är
intäkterna i allmänhet inte jämförbara med kostnaderna.

Myndigheter som är avgiftsfinansierande, exempelvis

affärsverken, använder därför ofta rena intäkts- och
kostnadsmått.

I brist på bra effektivitetsmått utvecklas såväl inom

amerikansk som svensk förvaltning kvalitetsmått för att
mäta verksamheten. Nackdelen med dessa mått är att de

inte är monetära och inte relativa mått. De mäter där

med ej insatta resursers avkastning.
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4.1.2 EKONOMISKA KRAV INOM DE STUDERADE

AFFÄRSVERKEN

I framställningen nedan presenteras de ekonomiska mått

som användes i den interna processen i Verk A. Detta

eftersom det var den enda interna process som ingående

studerades. Vidare redogörs för de ekonomiska mått och

restriktioner som brukades i den externa processen

mellan Staten/ägaren och de fyra studerade affärsver

kens ledningar. Kartläggningen av de empiriska kraven

har huvudsakligen skett genom dokumentstudier.

4.1.2.1 EKONOMISKA MÅTT I DEN INTERNA PROCESSEN I

VERK A

Studier av interna budgetrapporter visade att inom Verk

A brukades följande ekonomiska mått under undersök

ningsperioden 1984-88.

1/ Produktivitetsmått

Detta mått användes enbart av den ena av Verkets två

divisioner. Produktiviteten mättes för denna division i

personalproduktivitetstermer. Produktivitetsmålet för

divisionen var tre procents ökning i förhållande till

föregående budgetår. Att den andra divisionen ej

styrdes med produktivitetsmått, var GD:s stab kritisk

till.

2/ Personalkostnadsmått

Båda Verkets divisioner brukade ett personalkostnads

mått. Redan förstudien visade att inom Verket likställ

des detta mått nästan med ett totalkostnadsmått. Att

inte ett totalkostnadsmått användes synes bero på

bristen av ett tillförlitligt redovisningssystem.
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Eftersom Verkets kostnader till över 75 % bestod av

personalkostnader, ansågs detta mått vara ett gott

surrogat för ett totalkostnadsmått. Måttet var ej

uttryckt i monetära termer, vilket även det kan bero på

bristerna i redovisningssystemen. Det uttrycktes i

antal årsarbetskrafter och timmar eller procentuell

minskning av personalvolymen. Personalredovisningen

ansågs således tillförlitlig. I den ena divisionen

fanns under undersökningsperioden ett reduceringskrav

på 1,5 % årsarbetskrafter per år. Måttet benämns i

avhandlingen personalkostnadsmåttet.

Dessutom fanns ett speciellt besparingsprogram som

gällde för 1987 på en total reducering av 1.200 årsar

betskrafter inom hela Verket. Verket hade drygt 50.000

årsarbetskrafter. För varje regionchef inom Verket

innebar detta besparingskrav en reduktion av ett visst
antal årsarbetskrafter och timmar. I sin tur uppdelade

regioncheferna detta krav i styrningen gentemot de

lokala cheferna. De lokala cheferna fördelade det
visavis sina underlydande lokala chefer.

Besparingsprogrammet introducerades inom Verket genom

att GD sände ut ett brev till samtliga regionchefer den

19 oktober 1986. GD avslutade detta brev på följande

suggestiva sätt.

"Låt oss nu inte som Peer Gynt sätta
oss och skala vår egen lök. Då blir
det som för Peer Gynt bara självbe
spegling och tomhet. Plantera ny lök
samtidigt som Du putsar den lök som
Du redan skördat".

Besparingsprogrammets bakgrund beskrivs i kapitel 5 och

7.

3/ Sakkostnadsmått

Med sakkostnader avses kostnader för förbrukningsmate-
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rial, anskaffningskostnader för korttidsinventarier

samt även vissa andra kostnader som exempelvis konsult

arvoden. Måttet utgjordes av den procentuella föränd

ringen av sakkostnaderna under året. Procentsiffran

skiftade mellan åren och mellan de båda divisionerna,

som båda hade detta mått. Förundersökningen visade att

detta mått var oviktigt inom Verket. Måttets effekter

iakttogs därför ej närmare.

4/ Försäljningsrnått

Försäljningskravet förmedlades av båda divisionerna för

varje produkt, antingen som ett volymmått eller som ett

monetärt intäktsmått. I den ena divisionens treårsbedöm

ning, som sändes ut till samtliga regionchefer

1985-02-06, upptog försäljningsrnåtten för divisionens

produkter tre sidor av hela treårsbedömningen på sju

sidor. De flesta mått var mycket detaljerade. Exempel

vis skulle försäljningsmåttnivån för nya konton för

företag vara 28.000 st. För vissa produkter fick regio

nerna själva sätta måttnivåerna. Ingen fick dock sätta

måttnivåer lägre än en årlig ökning på 30 %. Ingen fick

heller ha ett mått som innebar lägre försäljning per

innevånare än 3 kronor.

5/ Kvalitetsmått

Kvaliteten mättes i den ena divisionen genom ett test

försändelsesystem, som exempelvis mätte försändelseti

der. Olika regioner använde olika mått på servicegrad.

Exempelvis i antalet minuters betjäningstid. Kundatti

tydmått höll också på att utarbetas.

Kvalitetskravet i Verk A liksom i övriga Verk hade

under 80-talet delvis fått en annan innebörd. Tidigare

hade det definierats som hög standard på det yrkesmäs

siga utförandet. Kvalitetsmåtten fick anpassas till
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detta. Under 80-talet hade kvalitetsbegreppet omdefi

nierats till att gälla hög standard på service till

allmänheten, se Stewart (1986 sid. 52-56). Det var en

del av Verkens "turn around", se Arbetslivscentrum

(1988). Kvalitetsuppgifterna blev under 80-talet inte

bara en följd av Verkens "public utility"- uppgifter,

utan även av de företagsekonomiskt motiverade uppgif

terna. Kvalitetsmåttens roll i Verk A:s interna ekono

miska styrprocess var inte helt klar. Måtten var inga

budgetrnått, men en uppföljning skedde ändå i den lö

pande budgetuppföljningsrapporteringen. I den ena
divisionen gjordes detta med hjälp aven speciell

blankett. I den andra divisionen nyttjades servicelä

gesrapporter. Måtten följdes även upp vid sidan av

budgetprocessen på daglig basis. Befordringstid och

andra kvalitetsmått följdes upp stickprovsvis konti

nuerligt.

6/ Resultatrnått

Vissa lokala chefer erhöll under undersökningsperioden

resultaträkning för sin verksamhet inom den ena divisio

nen. Syftet var att de trehundra största kontoren

skulle bli självständiga resultatenheter. Kontoren

skulle få en ökad handlingsfrihet och exempelvis själva

bestämma sin personalplanering. De lokala cheferna

skulle få bonuslön och styras med resultatrnått. på

regional nivå fanns ej detta krav under undersöknings

perioden. De regionala enheterna var ej självständiga

resultatenheter.

4.1.2.2 EKONOMISKA KRAV I DEN EXTERNA PROCESSEN

De ekonomiska kraven som Staten/ägaren ställer på

affärsverken förmedlas genom treårsplanerna och övriga

i kapitel 3 nämnda externa styrdokument. Dessa krav ut

trycks där på följande sätt.
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a. Ekonomiska mått, vilka kan vara absoluta eller rela
tiva.

b. Uttalade ekonomiska restriktioner för verksamheten.

Restriktionerna begränsar affärsverkens handlingsfrihet

i jämförelse med privata konkurrenter. De kan ses som

restriktioner för möjligheterna att nå de ovannämnda

ekonomiska måtten. Sådana restriktioner fanns under

undersökningsperioden beträffande finansieringsverksam

heten samt för pris- och lönesättningen.

c. Allmänna intentioner, typ följande uttalanden ifrån

två av de studerade Verkens treårsplaner 1988 - 90.

"Televerkskoncernen skall tillgodose statsmakternas

krav på sociala och regionalpolitiska hänsyn". "Staten

ställer som ägare två krav på Posten. Dels krävs en

tillförlitlig postservice till ett av kunderna accepte

rat pris och dels krävs en lönsamhet som medger avkast

ning på ägarkapitalet".

Dessa allmänna intentioners vikt har ej undersökts i

den empiriska studien. Skälet är att förstudien visade

att dessa krav hade låg vikt inom Verken. Verkens

aktörer hade exempelvis bristfälliga kunskaper om dem.

Vikten av de allmänna intentioner som gällde de ovan

nämnda restriktionerna analyseras dock, liksom vikten

av de intentioner som hade karaktären av mått för

exempelvis kvalitetsuppgifternas utförande.

4.1.2.2.1 EKONOMISKA MÅTT

1/ Utdelningsmått

rör Verk A var utdelningskravet under 1988 100 mkr, som

skulle inlevereras till Staten. Hälften sågs som låne

räntor, hälften som utdelning på statskapitalet på

drygt 800 mkr. För Verk B var utdelningskravet 140 mkr,
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för Verk C 148 mkr och för Verk D 155 mkr. Utdelnings
kravet uttrycktes i de externa dokumenten, exempelvis

treårsplanen, som ett avkastningskrav. Kravet var i

absoluta termer och avsåg överföring av vinstmedel. Det

kan därför inte bedömas som ett avkastningsmått i samma

mening som är vanlig vid koncernstyrning.

Utdelningskravets bakgrund var att Affärsverksutred

ningen (1968) och Affärsverkskommitten (1972) föresla

git att de ekonomiska utgångspunkterna för affärsverken

skulle likställas med de statliga aktiebolagens. Det

innebar en uppdelning i ovillkorlig låneränta och en

villkorlig utdelning på statskapitalet. Varken Affärs

verksutredningen eller Affärsverkskommittens förslag

ledde till några omedelbara resultat. Verksledningskom

mitten (1985) konstaterar i stället att under 70-talet

fastställde statsmakterna status quo. Under 1980-talet

aktualiserades och genomfördes dessa två utredningars

förslag. Utdelningskravet var således under undersök

ningsperioden ett relativt nytt ägarkrav.

2/ Lönsamhetsmått

I samband med att en finansiell rekonstruktion av

Verken gjordes i början av 80-talet, genomfördes även

åtgärder för att få en mer ändamålsenlig statlig styr

ning av Verken. Verk C fick från och med budgetåret

1983/84 nya former för statsmakternas övergripande

styrning. Det innebar bl.a. räntabilitetskrav. Verk A

följde 1984 efter i denna utveckling och erhöll ett

vinstmarginalmått. Verk B fick däremot inget lönsam

hetsmått. Detta förmodligen eftersom Verket var konti

nuerligt förlustbringande under undersökningsperioden.

Lönsamhetskrav ifrån Staten/ägaren riktat gentemot

affärsverken i form av räntabilitets- och vinstmargi

nalmått fanns således för tre av de fyra undersökta
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affärsverken under undersökningsperioden.

För Verk A var vinstmarginalmåttet, vinst i förhållande

till omsättningen, 5 % 1987. Denna siffra var satt för

att klara Verkets behov av investeringar i forskning

och nya teknik. I absoluta tal innebar det en vinst på

omkring 600 mkr. Lönsamhetskravet hade enligt Verkets

aktörer affärsverksledningen själv bestämt. I Verk C

var kravet ett realt resultat i förhållande till ägar

kapitalet på 3 %. Enligt Verksledningen i Verk C var

även detta mått fastställt av affärsverksledningen och

ej av Staten/ägaren.

I samtliga studerade Verks flerårsdokument framställdes

lönsamhetskravet som ett långsiktigt idealmål. Genom

att de ekonomiska måtten kompletterades med treåriga

handlingsprogram, underströks även att lönsamhetsmåtten

var långsiktiga idealmål.

3/ Kvalitetsmått

Affärsverkskommitten (1972 kap. 5) benämner användandet
av kvalitetsmått som styrning med icke-monetära måltal.

Detta mål är enligt denna utredning lämpligt för de

delar av affärsverkens områden som är konkurrensskydda

de. Begreppet kvalitet är överordnat och servicen är en

del av kvaliteten, när man talar om tjänster, RRV (1989

sid. 22). I denna studie likställs därför servicemått

med kvalitetsmått. Verk A:s kvalitetsmått innebar att

samtliga innevånare i landet skulle kunna nås med en

försändelse inom en viss tid. Måttet uttryckte till

gänglighet och befordringstid. För Verk B visade måttet

turtäthet och säkerhetsgrad, för Verk C väntetider på

abonnemang. Verk D brukade mått på råmaterialets kvali

tet.

Följande exempel på kvalitetsmått ifrån 1987 inom ett
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affärsverk kommer ifrån Verk C:s resultatområde "Kund".
Leveranstid 17 dagar, underhåll avslutat inom 8 timmar
i 55 % av fallen, 97 % tillgänglighet under dagtid. I

Verk A:s treårsplan 1988-90 uttrycks följande kvali
tetskrav ifrån ägaren. Övernattsbefordran i minst 95 %

av fallen, samt att kontorsnätet skall vara tillgäng

ligt i hela riket.

Visserligen var de ovannämnda kvalitetsmåtten fastställ

da i Verkens treårsplaner. Det var ändå osäkert om de

verkligen var externa krav. Förundersökningen visade

att de förmodligen i högre grad var interna än externa

kvalitetskrav. De utpräglade externa kvalitetskraven

framfördes mer i form av allmänna intentioner i treårs
planerna än i klara mått. Deras vikt har dock studerats

i den empiriska studien.

Kvalitetskravet har sin utgångspunkt i Verkens monopol
situation samt deras "public utility"-uppgifter. De

senare grundar sig på affärsverkens sociala och regio

nalpolitiska ansvar. Exempelvis ser RRV (1989 sid. 9)
detta krav främst som ett uttryck för staten/ägarens

sociala och regionala ambitioner med affärsverkens
verksamhet. Av Verkens treårsplaner framgår tydligt att

ägaren hade sådana ambitioner. Det innebar för kommu

nikationsverkens del att service eller kvalitet skulle

vara lika god över hela landet. Huruvida ägaren även

hade kvalitetsambitioner beträffande industriverken var

mera osäkert. Kvalitetskravet för Verk D var exempelvis

mycket otydligt.

4/ Produktivitetsmått

För Verk C hade de interna produktivitetsmåtten även

gjorts till externa ägarkrav. Kravet var för samtliga

studerade Verk medtagna i flerårsplanerna, även om det

ibland uttrycktes som enbart internt krav. I Verk A var



-82-

det externa produktivitetskravet en ökning på minst 1 %

per år för hela Verket.

4.1.2.2.2 EKONOMISKA RESTRIKTIONER

II Finansiella restriktionen

a. Investeringsrestriktion

Fram till i början av 1980-talet omtalades i de stat

liga utredningarna investeringsmålet.som det viktigaste
ägarstyrmedlet av affärsverken. Det har därefter nästan
helt borttagits. Helt har Staten dock ej avsagt sig

sina styrambitioner vad det gäller investeringarna för

framtiden, enligt Verksledningskommitten (1985 sid.

121)

b. Restriktioner på upp/inlåningsmöjligheter.

Finansiella restriktioner i form av restriktioner på
upp/inlåningsmöjligheter hade under undersökningsperio

den i mer eller mindre hög grad alla Verken utom Verk

C. Formerna för kapitalförsörjning och kapitalhantering

är betydelsefulla för Statens styrning av Verken,

Verksledningskommitten (1985 avsnitt 4.4). F~nansie

ringsfunktionen har således delvis undantagits ifrån

affärsverksledningarnas ansvarsområde. Detta genom att

affärsverken i princip inte har rätt att använda den
svenska kapitalmarknaden, att förräntningsplikten

bestäms av Statens normalränta, samt att vissa Verk

inte fritt får placera sina överskottsmedel.

Verk C har sedan 1984/85 fått utnyttja den svenska

kapitalmarknaden genom ett dotterbolag i aktiebolags

form. Vissa andra mindre öppningar i denna restriktion

existerade även för de övriga tre studerade affärsver

ken. Exempelvis fick Verk A använda vissa rörelsemedel
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för att finansiera byggnadsinvesteringar. För Verk B

och D förekom även viss extern låneverksamhet.

2/ Prisrestriktionen

Verksledningskommitten (1985 sid. 85, 86) konstaterar

att taxor och övriga villkor kring affärsverkens varor
och tjänster faller inom regeringens kompetensområde.

Detta för att garantera "att normaltjänster erbjuds

under likvärdiga villkor till olika grupper av konsu

menter". Denna restriktion grundar sig på statsmakter

nas konstitutionella rätt och skyldighet att fastställa
kommunikationsverkens priser och taxor. Kommunikations

verk var Luftfartsverket, Posten, SJ, Sjöfartsverket

och Televerkete Prisrestriktionen är enligt de statliga
utredningarna en följd av de sociala och regional

politiska hänsynstagandena. Vidare är det en konsekvens

av att vissa delar av affärsverkens verksamhet bedrivs
i monopol form.

"Till de styrinstrument som har direkt anknytning till

Televerkets sociala och regionala ansvar räknar RRV

prispolitiken och kvalitetsmålen", RRV (1989 sid. 19).

Liksom kvalitetskravet menar således RRV (1989) att

ägarens krav på att affärsverken skall ha en prisre

striktion, delvis är en följd av deras sociala och

regionala ansvar. D.v.s. det beror på deras "public

utility"-uppgifter. Enhetliga taxor i hela riket krävs

för att överskotten i tätorter skall täcka merkostna

derna i glesbygden, RRV (1989 sid. 11).

Allteftersom Verkens monopolandel har minskat, har

statsmakternas prisambitioner alltmer motiverats i

statliga utredningar av sociala och regionala hänsyn.

Prisrestriktionen gäller således enbart kommunikations

verken. Där uttrycks ofta målet som att det reala

priset skall vara oförändrat eller sjunka.
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3/ Lönerestriktionen

Verken måste enligt den konstitutionella modellen som

beskrivs i kapitel 3 i stort följa de statliga lönebe
stämmelserna.

4/ Kostnadsrestriktionen

I och med att styrning med flerårsplaner införts har

styrning med angivande av kostnadsrestriktioner i stort

sett upphört. Tidigare var resursstyrning det vanliga

styrmedlet, i synnerhet för de Verk som hade dålig

lönsamhet, enligt Affärsverksutredningen (1968 sid.

58) •

Verk
Ekonomiska
mått/restrik-
tioner på: A B C D Kommentarer

Utdelning X X X X

Lönsamhet (X) (X) (X) Idealmål

Kvalitet X X X (X) Ofta i form
av allm. inte

Produktivitet (X) (X) X (X)

Investerings- Ej explicit
verksamheten (X) (X) (X) (X) uttryckt

Upp/inlånings-
möjligheter X X X

Pris/taxor X (X) (X)

Belöningssystemet X X X X

Enskilda kost- Ej under un-
nadsposter dersöknings-

perioden

Figur 7: Externa ekonomiska krav i de studerade Verken
under undersökningsperioden 1986-88.
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Sammanfattning

Samtliga studerade Verk hade krav i form av utdelnings

och kvalitetsmått i externa processen under undersök

ningsperioden, se figur 7. Kvalitetsmåtten var dock

otydligt utformade, speciellt för Verk D. Dessutom hade

samtliga Verk ett lönerestriktionskrav. Lönsamhetsmått

hade de tre Verk, som hade en positiv lönsamhet. Lönsam

hetsmåttet var mer ett idealmål än ett årligt budgetmål.

Verk A, B och D hade en restriktion på upp/inlånings

möjligheterna. Verk A och i viss mån Verk B och C en

prisrestriktion. Verk C hade ett produktivitetsmått,

medan för övriga Verk var det oklart om detta mått var

ett externt krav.

4.2 Ekono~iska sty~p~oces

se~

l-PS

För en empirisk beskrivning av ekonomiska styrsystem

krävs en redogörelse inte bara av de ekonomiska kraven,

utan även av de processer och procedurer som dessa krav

förmedlas genom. Dessa processer skall även stödja

kraven. De mest väsentliga ekonomiska processerna är i

allmänhet budgetprocesserna och belönings- och sanktions

processerna.

I detta huvudavsnitt presenteras de empiriska iakttagel

serna av dessa processers utformning och funktionssätt

under undersökningsperioden 1984-88. Undersökningsobjekt

för de interna processerna var Verk A och för de externa

processerna samtliga fyra studerade Verk.

Denna kartläggning har skett både genom dokumentstudier

och intervjuundersökningar.
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4.2.1 BUDGETPROCESSERNAS UTFORMNING OCH FUNKTIONER

4.2.1.1 INTERNA BUDGETPROCESSERNA I VERK A

Fram till införandet av det "nya" ekonomistyrsystemet

1983/84 präglades Verk A:s interna styrsystem av att

styrmedlen var administrativa och logistiska. Noggranna

befattningsbeskrivningar fanns för samtliga arbetstaga

re. Verket hade planer för sortering, transporter och

distribution minutiöst utarbetade. Från och med 1984 var

intentionen att styrmedlen huvudsakligen skulle vara

ekonomiska och att kraven skulle förmedlas genom budget

processerna.

Budgetprocesser kan indelas i tre faser, kravsättnings-,

löpande budget- och budgetuppföljningsprocesserna.

Tre interna budgetprocesser studerades, budgetprocessen

mellan affärsverksledningen och regioncheferna, mellan

regioncheferna och deras lokala chefer samt mellan

lokala cheferna och deras underlydande chefer.

Förundersökningen visade att beträffande budgetproces

sernas aktivitetsgrad kan undersökningsperioden uppdelas

i två perioder, 1984 - aug. 86 och hösten 1986 - 88.

Framställningen nedan har därför periodindelats.

Nedan behandlas först kravsättningsprocesserna, därefter

löpande budgetprocesserna och budgetuppföljningsproces

serna. Sist görs sammanfattande slutsatser.

4. 2 .1 .1 .1 KRAVSÄTTNINGSPROCESSEN

1984 - aug. 86
Praktiskt taget samtliga geografiska chefer i Verk A

ansåg att kravsättningen under denna period var passiv.

De geografiska cheferna var de regionala och lokala

cheferna. Deras åsikt var att budgeten av tradition hade
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en passiv roll inom Verket. Denna åsikt hade de fått på

grund av följande skäl. De hade stora möjligheter till

egna revideringar av budgetförslagen. Vidare hade de

möjligheter till budgettaktiskt spel. Styrsignaler ifrån

andra enheter än HK:s ekonomienheter var även vanliga

under denna period. Styrsignaler som ofta var i konflikt
med budgetkraven.

Innan kravsättningsprocessen stramades upp under hösten

1986, tyckte vid intervjuer under första halvåret 1986 i

intervjuundersökning 1 enbart 20 % av de geografiska

cheferna att budgetkraven var åtaganden.

Höst 1986 - 88

Hela affärsverksledningen inom Verk A var under hösten

1986 för första gången, sedan det "nya" decentraliserade

ekonomistyrsystemet infördes, aktiv i kravsättningspro

cessen. Redan under 1985 och under första halvåret 1986

hade det inom den ena divisionen funnits en strävan att

aktivera budgetprocessen. I 1987 års process, som inled

des i augusti 1986, var båda divisionsledningarna samt

koncernledningen aktiva i budgetförutsättningsstadiet.

Målbilder (direktiv) gavs till de 31 regionledningarna.

Ett flertal regionschefskonferenser hölls under hösten

1986 inom båda divisionerna. Det grundläggande budskapet

var att kostnadsmedvetenhet och besparingar var nödvän

diga, se mer därom i nästa kapitel.

När sedan regionledningarna lämnade in sina budgetför

slag till affärsverkledningen under senhösten -86, fick

70 % revideringar på dessa förslag. 30 % fick stora

revideringar. Ett stort antal regionchefer kallades till

HK för revideringsdiskussioner. Över hälften av de

regionchefer som kallades upplevde dessa diskussioner

som obehagliga. Ett stort antal fick även revideringar

utan föregående dialog.
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Trots att hälften av regioncheferna inte hade en helt

positiv uppfattning om affärsverksledningens nya budget

stil, tillämpade de flesta regionchefer samma stil i sin
styrrelation till de lokala cheferna. på den lokala

nivån var mönstret detsamma.

Det innebar att budgetkravsättningsprocesserna under

1987 och 1988 var aktiva processer, mot att tidigare ha

varit passiva. Nästan samtliga geografiska chefer mätte

exempelvis planerade åtgärder mot budgetmålen 1987. Det

hade de i allmänhet inte gjort tidigare. Budgetmålen

blev under åren 1987 och -88 riktpunkter för verksamhe

ten inom Verk A, vilket de inte varit tidigare.

Ungefär hälften av de regionala cheferna upplevde att

1987 års slutliga budget skulle ses som ett åtagande.

För de flesta av dessa regionala chefer var det första

gången som de såg budgeten som ett åtagande.

70 % av de geografiska cheferna ansåg att affärsverks

ledningen valt sin aktiva roll i budgetprocessen beroen

de på den rådande lönsamhetssituationen inom Verket.

Vissa passiva inslag ifrån den tidigare passiva krav

sättningsperioden fanns likväl kvar. Exempelvis tyckte

nästan samtliga geografiska chefer att de ekonomiska

kraven inte hade differentierats på ett sätt, så att

varje enhets förutsättningar beaktats. Orsaken till

detta menade de flesta chefer berodde på, att styrande

enhet ej hade perception och kompetens att göra en

lämplig differentiering.

Samma låga differentieringsgrad iakttogs i samtliga tre

interna budgetprocesser inom Verket. Det innebar exempel

vis att de regionala cheferna i låg utsträckning använde

de lokala enheternas potential som utgångspunkt vid
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kravsättningen. Vidare att de lokala cheferna sällan

brukade de underlydande operativa chefernas potential.

Samtliga regionchefer med undantag av två ansåg att

deras styrprocesser gentemot de lokala cheferna i stora

drag överensstämde med affärsverksledningens process med

dem själva. D.v.s. interna budgetprocessen nr 2 liknade

processen nr 1. Av de regionala cheferna trodde över

hälften att utgångspunkten vid kravsättandet ! interna

processen nr 1 hade varit osthyvelprincipen. D.v.s. att

affärsverksledningen fördelade besparingsprogramskravet

schablonartat till alla regioner. I interna processen 3

var mönstret detsamma.

Kravsättningsprocessen i den sista studerade budgetpro

cessen 1987/88 liknade året innan i stora drag. Kravsätt

ningsprocessen var aktiv, förutom att budgetkraven

differentierades i låg grad.

4.2.1.1.2 DEN LÖPANDE BUDGETPROCESSEN

Teoribakgrund

Under den löpande budgetprocessen kan en omprövning av

budgeten göras om styrande enhet anser att budgetförut

sättningarna helt har ändrats under det löpande budget

året. Det kan ske genom att rörliga (flexibla) budgetar

används. Ett flertal forskare är kritiska till användan

det av ett rörligt budgetsystem, se exempelvis Berg

strand, Olve (1982 sid. 63) Det kan leda till att

budgetprocessen blir passiv. Budgetkraven blir då inte

åtaganden. Går det inte som tänkt ändrar man bara

budgetvärdena. Andra är mer positiva till användandet av

rörliga budgetsystem. I synnerhet om budgeten skall

användas för en utvärdering och ansvarsutkrävning av

budgeteraren. Exempel på sådana andra forskare är Welsch

(1974), Morse (1981), Kaplan (1982) och van de Poel

(1986). Dessa forskare menar att budgetvärdena bör kunna
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anpassas under löpande budgetåret, om budgetförutsätt

ningarna ändras.

Ett alternativ till rörligt budgetsystem är att ett

formellt revideringssystem används. Samma kritik kan

användes emot ett reviderat budgetsystem som emot ett

rörligt. Enda skillnaden är att de kritiska synpunkterna

förstärks. I realiteten är skillnaden mellan ett rörligt

och reviderat budgetsystem liten.

Ett tredje alternativ är ett budgetprognossystem.

Budgetprognoser utgör en reviderad bedömning av hur

budgetåret kommer att utfalla. Budgeten får då ligga

fast under året, men den fasta budgeten kompletteras med

en budgetprognos. Budgetprognosen ges inte status som en

reviderad budget. Uppföljningen under resten av året och

vid årets slut görs fortfarande mot den ursprungliga

budgeten. Exempelvis Bergstrand, Olve (1982 sid. 64) är

positiva till ett sådant system.

Empiriska iakttagelser

1984 - aug. 86

Även om inte ett rörligt budgetsystem användes under

denna period, var möjligheterna till budgetrevideringar

praktiskt taget obegränsade. Det gjorde att budgetpro

cesserna blev passiva. De ekonomiska krav som förmedla

des genom dessa processer blev inte åtaganden. I prakti

ken brukades således under denna period ett rörligt

budgetsystem, även om något formellt sådant ej existera

de.

Höst 1986 - 88

Det fanns ett klart motstånd inom affärsverksledningen

inom Verk A mot användandet av ett rörligt budgetsystem

under denna period. Den empiriska studien gav emellertid

en indikation om att vissa geografiska chefer indirekt
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använde sig av ett sådant system. Antingen genom att de

inte skrev på budgetåtagandet, eller skrev på med den

reservationen att om inget oförutsett inträffar skulle

de följa budgeten, eller att budgetåtagandet skenbarli

gen accepterades men togs inte på allvar, eller att man

i praktiken följde en annan egen budget. Budgeteraren

hade i det senare fallet två budgetar, den egna och led

ningens. Den egna, som man hade i byrålådan, tyckte man

var mera realistisk. Det var den som man följde.

Ett revideringssystem fanns således, även om affärsverks

ledningen förnekade detta.

Inom 75 % av regionerna i Verk A hade en revidering av

budgeten under löpande budgetår skett under 1986/87. I

hälften av dessa reviderings fall hade affärsverksled

ningen accepterat dessa. I en tredjedel av fallen hade

revideringarna skett, utan att ledningen meddelats eller

utan att de hade fått acceptans för revideringarna. I

flera fall var det fråga om kraftiga revideringar.

Exempelvis hade en region ökat budgeten med 10 årsar

betskrafter av 250 under löpande budgetår inom den ena

divisionens verksamhet.

Mot denna bakgrund, att de geografiska cheferna i hög

grad medgav att de brukade revidera budgeten, är det

förvånande att affärsverksledningen antingen förnekade

att det överhuvudtaget förekom eller att det var ovan

ligt.

Även ifrån de lokala chefernas sida betonades att bud

getrevideringar gjordes i hög grad. 70 % av dessa upp

gav att det var möjligt att revidera budgeten under

löpande budgetår. Två tredjedelar av de lokala cheferna

hade gjort det under budgetperioden 1987 - 88. Även här

fanns relativt stora revideringar. De budgetmål som

reviderats var desamma som de som regioncheferna brukade
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revidera, d.v.s. personalkostnads- och sakkostnadsrnålen.

I flera av fallen kände styrande enhet inte till revide

ringarna.

Det var det således fortfarande relativt lätt att

revidera budgeten under löpande budgetår. Detta trots

att affärsverksledningen betonade att budgetrnålen var

absoluta åtaganden. En viss tendens fanns dock att det

blivit svårare att få acceptans för dessa revideringar

under de sista två budgetåren än under tidigare period.

Budgetprognossystem infördes under budgetperioden

1987-88. Budgetprognoser gjordes under dessa år ofta

inom Verk A. Nästan samtliga regionala och lokala chefer

hade gjort sådana under dessa år. Över hälften av såväl

de regionala som de lokala cheferna betraktade dock

dessa prognoser som mer eller mindre reviderade budge

tar. Ledningen underströk däremot, att de ej var revide

rade budgetar. Budgeterarna inom Verket följde således

inte den av budgetläroböckerna rekommenderade använd

ningen av budgetprognoser som affärsverksledningen

anslöt sig till. D.v.s. att dessa inte skall ses som

reviderade budgetar, utan att den ursprungliga budgeten

skall ligga fast som åtagande och bedömningsnorm.

Dessa löpande budgetrevideringar förhindrade att budget

processerna kunde bli helt aktiva även under perioden

höst 1986 - 88, trots aktiveringen av kravsättningspro

cesserna under denna period.En tendens mot en uppstram

ning av den löpande budgetprocessen fanns dock under

denna period i Verk A.

4.2.1.1.3 BUDGETUPPFÖLJNINGSPROCESSEN

Vid en aktiv budgetuppföljningsprocess bör enligt bud

getläroböckerna budgetuppföljningen ha följande tre

syften. a. Användas för en ansvarsutkrävning av bud-
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geterarna. b. Ligga till grund för korrektiva åtgärder.

c. Öka budgeterarens intresse för budgeten och egen

budgetuppföljning.

1984 - aug. 86

Någon egentlig budgetuppföljning existerade ej inom

Verket under denna period. Visserligen gjordes ibland

avvikelseanalyser av skillnaden mellan utfall och

budgetvärden. HK begärde även ibland förklaringar till

dessa avvikelser. Någon budgetdialog om budgetutfallen

fanns trots det ej. Förklaringarna accepterades nästan

alltid.

Höst 1986 - 88

Följande fem empiriska slutsatser gjordes beträffande

budgetuppföljningen under denna period.

1/ Budgetuppföljningsdiskussioner mellan styrande och

styrd enhet blev under perioden allt vanligare. Det

gällde samtliga tre interna studerade budgetprocesser.

80 % av såväl de regionala som de lokala cheferna tyckte

under denna period att det var vanligt med sådana

diskussioner. Tidigare hade enbart förekommit kollektiva

reaktioner.

2/ Båda parter ansåg att den andra parten lyssnade för

lite, när en budgetdialog väl kom till stånd. Båda

parter gick in i försvarsposition. Styrande enhet menade

att man sällan accepterade styrd enhets argument.

De empiriska iakttagelserna tyder dock på att förkla

ringar i allmänhet accepterades även under denna period.

3/ Uppföljningen ledde sällan till några åtgärdsprogram

i interna processen nr 1. D.v.s. syfte b. med budgetupp

fäljningen uppfylldes ej. Uppföljningsdiskussionen

gällde enbart vad som hänt, inte framtiden.
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Affärsverksledningen bekräftade att regionchefernas upp

fattning att korrektiva åtgärder sällan förekom var

riktig. Två exempel på sådana åtgärder nämndes dock av

affärsverksledningen. Dels åtgärdsprogram vad gällde

kvalitetsfrågor, dels byte av regionchefer vilket skedde

i tre fall under denna period.

Regionledningen och den lokala ledningen, i interna

processerna 2 och 3, var något mer aktiva i försöken att

kartlägga orsakerna till avvikelser. Gemensamma åtgärds

program gjordes oftare. Två tredjedelar av de regionala

ledningarna och 75 % av de lokala cheferna uppgav sig ha

deltagit i sådana under denna period.

4/ Budgetuppföljningen i övrigt skedde i stort sett på

samma sätt inom samtliga tre studerade interna budgetpro

cesser inom Verket. Det var affärsverksledningens

uppföljning av regionerna, interna processen nr l, som

var normbildande.

5/ En väsentlig orsak till varför budgetuppföljningen

blev relativt passiv även under denna period var att

Verkets rapportsystem var bristfälligt.

4.2.1.1.4 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

Budgetprocesserna i Verk A var passiva under den första

delen av undersökningsperioden, 1984 - aug. 86. I

påföljande period höst 1986 - 88 var styrande enhet

aktiv i budgetprocessernas första skede, kravsätt

ningsprocessen, men relativt passiv i de två senare.

Möjligheter till budgetrevideringar fanns ifrån styrd

enhets sida i den löpande budgetprocessen. Det förhind

rade delvis att budgetkraven blev åtaganden. Uppfölj

ningsprocessen var även den relativt passiv. Likafullt

var den mer aktiv än under den första perioden.
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Eftersom en närmare beskrivning och analys av styrande

och styrd enhets sätt att fungera i de studerade budget

processerna ej helt ligger inom denna avhandlings syfte,

har denna beskrivning gjorts i en annan forskningsrap

port. I denna andra rapport analyseras styrande enhets

budgetstil, styrd enhets budgetdeltagande och parternas

budgettaktiska agerande. Min avsikt är att detta skall

bli en arbetsrapport inom EFI.

4.2.1.2 EXTERNA BUDGETPROCESSEN

Undersökningsobjekt för den externa budgetprocessens

utformning och funktionssätt var Staten/ägarens budget

processer med de fyra studerade Verkens affärsverks

ledningar. Statens representanter var respektive depar

tements tjänstemän.

Det var de styrda enheterna, verksledningarna, som

utarbetade förslaget till treårsplan i den externa

processen. Budgetmetoden var således uppbyggnadsoriente

rad. Det var ovanligt med andra budgetrevideringar ifrån

den styrande enhetens sida än av förslagen till föränd

ringar av Verkens frihetsgrader.

Den externa budgetprocessen var under hela undersöknings

perioden i samtliga Verk schablonartad och relativt pas

siv. Exempelvis brydde sig parterna inte ens om att age

ra taktiskt i denna process. Flera förutsättningar sak

nades för att den externa processen skulle ha den sofis

tikeringsgrad som fordras, för att ett budgettaktiskt

agerande skulle vara meningsfull för parterna. Det

gjordes knappast någon budgetuppföljning. Vidare var det

stor asymmetri i parternas perception och kompetens,

d.v.s. ett informationsproblem förelåg.

Processen kring treårsplanen hade för både styrande

enhet och styrd enhet likafullt en nyckelroll för deras
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inbördes styrrelation. I denna process skedde dock ej en

dialog om budgetkraven. Eftersom det ligger lite vid

sidan av avhandlingens syfte, har denna mer detaljerade

redogörelse om budgetens roll lagts i ytterligare en

annan forskningsrapport.

I denna tredje forskningsrapport om ekonomistyrningens

funktionssätt i statliga affärsverk behandlas vilka

roller som de interna och externa budgetprocesserna hade

i de studerade Verken under undersökningsperioden. Där

konstateras bland annat att de interna budgetprocesserna

i Verk A under perioden höst 1986-88 hade ett flertal

aktiva funktioner. Av dessa var planeringsrollen den

mest betydelsefulla, trots att ledningen mer uttalade

den ansvarsutkrävande funktionen. De externa budget

processerna användes av parterna bland annat för förhand

lingar. Förhandlingarna gällde ej allokering av årets

budgetmedel utan förändringar av styrrelationen, framför

allt förändringar i Verkens frihetsgrader. Den resursal

lokerande funktionen var passiv.

4.2.2 BELÖNINGS- OCH SANKTIONSSYSTEMENS UTFORMNING
OCH FUNKTIONSSÄTT

I denna del redogörs för de interna och externa belö

nings- och sanktionssystemens utformning och allmänna

funktionssätt. Sammanfattande slutsatser gör i avsnit

tets slut. I kapitelS, avsnitt 5.2.7, görs en bedömning

av vikten av ägarens lönerestriktion.

4.2.2.1 BELÖNINGS- OCH SANKTIONSSYSTEMEN I INTERNA
PROCESSEN I VERK A

Under perioden 1984 - aug. 86 var utvärderings-, belö

nings- och sanktionssystemens utformning i samtliga

studerade interna processer i Verk A diffusa, om några

sådana system överhuvudtaget existerade.
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Beträffande perioden hösten 1986 - 88 är de empiriska

iakttagelserna mer klara. Följande tre slutsatser

gjordes utifrån dessa observationer.

1/ Det fanns en viss koppling mellan budgetuppföljning

och utvärdering av styrd enhet.

2/ Kopplingen mellan utvärderingen och belönings- och

sanktionssystemen uppfattades av aktörerna som alltför

liten.

3/ Uppfattningen hos Verkets aktörer var att den svaga

kopplingen mellan utvärderings-, belönings- och sank

tionssystemen berodde på att Verket fortfarande var en

statlig myndighet.

Den första slutsatsen görs på grundval av följande

empiriska iakttagelser.

I utvärderingssystemet av de geografiska cheferna fanns

en viss koppling mellan budgetutfallet och utvärderingen.

Det ansåg 70 % av såväl de regionala som de lokala

cheferna. 90 % av såväl de regionala som de lokala

cheferna trodde dessutom att affärsverksledningen liksom

regioncheferna rangordnade styrd enhet i interna budget

processerna 1 och 2, med utgångspunkt från hur styrd

enhet klarade budgetrnålen.

Den andra slutsatsen grundas på en kompakt kritik

mot dessa systems bristande samstämmighet ifrån de

flesta av Verkets aktörer. Affärsverksledningen var även

den kritisk. Den menade att Verk A ej hade något egent

ligt belönings- och sanktionssystem. GD ansåg att de

konstitutionella begränsningar beträffande belönings

och sanktionssystemen var ett svårt problem. En av de

två divisionscheferna menade att belöningsbegränsningen
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nästan omöjliggjorde rekryteringar ifrån privata närings
livet.

Restriktionen i belöningssystemet upplevdes även av

många geografiska chefer som en negativ trivselfaktor.

Förutom arbetsbelastningen var det den viktigaste

negativa påverkans faktorn på arbetstrivseln för de

lokala cheferna.

De lokala cheferna var dock mindre angelägna om en

koppling mellan budgetutfall, utvärdering och belönings

och sanktionssystemen, än regioncheferna var. I synner

het gällde detta lokala chefer ifrån mindre orter.

Den tredje slutsatsen innebär att det var den konstitu

tionella modellen som var orsaken till den svaga kopp

lingen. Denna modell beskrivs i kapitel 3. Detta var den

dominerande uppfattningen hos Verkets aktörer. Nästan

samtliga aktörer ansåg att orsaken till de outvecklade

belönings- och sanktionssystemen var bundenheten till

det statliga lönesystemet. I intervjuundersökningarna

var det få frågor som aktörerna var så överens om.

Finansdepartementets chefs lönenämnd ansågs vara "broms

klossen".

4.2.2.2 BELÖNINGS- OCH SANKTIONSSYSTEMEN I EXTERNA
PROCESSEN

Uppföljning, utvärdering, belöningar och sanktioner av

styrd enhet i den externa processen, d.v.s. av affärs

verksledningarna, på grundval av budgetmålens utfall,

skedde av staten/ägaren i ytterst begränsad omfattning.

Endast utdelnings- och i någon mån kvalitetskravens

utfall följdes upp. Den enda uppföljning som i övrigt

skedde, var föranledd av kritiska brev ifrån allmänheten

eller av massmediaopinioner.
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Kontakter mellan styrande och styrd enhet förekom

frekvent i den externa processen, både inom och utom

budgetprocessens ram. Dessa kontakter var dock föran

ledda av andra frågor än utfallen av målen. Kontakterna

gällde nästan aldrig uppföljning av treårsplanens

budgetmål.

Någon formell utvärdering av verksamheten ifrån Staten/

ägarens sida skedde således ej. Verkens aktörer menade

att staten medvetet överfört ansvaret för verksamheten

på affärsverksledningarna. Det var aktörerna kritiska

till.

Att det dock existerade en viss informell utvärdering,

var affärsverksledningarna i samtliga studerade Verk

medvetna om. En viss negativ utvärdering av affärsverks

ledningarna kom att äga rum, om inte de ekonomiska krav

som äg.aren upplevde som väsentliga uppnåddes. Denna

utvärdering kopplades till viss del till ett otydligt

sanktionssystem. Vissa av de studerade Verkens ledningar

drabbades under undersökningsperioden av denna informel

la utvärdering. Den gav även utslag på sanktionssys

temet.

En koppling till ett otydligt belöningssystem existerade

i så måtto att en positiv informell utvärdering medförde

ökad handlingsfrihet för affärsverksledningen. Någon

koppling till ett formellt pekuniärt belöningssystem

fanns ej.

4.2.2.3 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

Belönings- och sanktionssystemen var mycket vaga under

hela undersökningsperioden i samtliga studerade ekono

miska styrprocesser. Likaså dessa systems koppling till

budgetprocessens utfall. I synnerhet gällde detta inom

de externa processerna och inom de interna processerna i

Verk A före hösten 1986. I de interna processerna under
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perioden hösten 1986-88 existerade ett utvärderingssys

tern inom Verk A. Det var till viss del kopplat till

budgetens utfall. Någon koppling till ett belöningssys

tem fanns ej, däremot delvis till ett sanktionssystem.

Många omplaceringar kunde iakttagas under denna period.
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5. FUNKTIONELLA EFFEKTER

Detta kapitel liksom det följande kartlägger ekonomiska

styrningens effekter i de studerade affärsverken. I

detta kapitel tas de funktionella effekterna upp.

De funktionella effekterna utvärderas som framgår i

kapitel 2 med utgångspunkt från kriteriet de ekonomiska

kravens vikt. I kapitel 4 ovan redogörs för vilka

ekonomiska krav som framförs i de olika studerade

styrprocesserna.

Kapitlet är uppdelat i två huvudavsnitt. I det första

huvudavsnittet behandlas de interna kravens vikt och i

det andra de externa.

De ekonomiska kraven begränsas i den interna processen

enbart till de krav som förmedlas genom ekonomiska mått

och i den externa processen till ekonomiska mått och

restriktioner, se kapitel 2.

Slutsatser om de ekonomiska kravens vikt har gjorts

utifrån fem delkriterier.

Valet av dessa kriterier har gjorts på grundval av den

inriktning som forskningsstudien har. D.v.s. sådana

kriterier används som är i överensstämmelse med en

beteendeinriktad redovisningsinriktning, där fokus

ligger på iakttagelser av ekonomistyrningens effekter,

se exempelvis van de Poel (1986 kap. 1 och 2). Vissa av

dessa kriterier brukas i andra empiriska effektstudier,

exempelvis Östman (1977).

Det första kriteriet utgår ifrån en renodlad effektin-
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riktning. Enligt denna inriktning är ett krav viktigt,
om det ger upphov till effekter i form av påverkan på
aktörernas handlingsmönster.

Delkriterium 1 är därför graden av vidtagna åtgärder
för att nå kravet. Dels graden av kortsiktiga åtgärder

som aktören vidtagit med anledning av svårigheter att
nå kravets nivåer under innevarande budgetår. Exempel

vis efter att nya budgetprognoser erhållits. Dels
graden av långsiktiga åtgärder som aktören gjort för

att säkerställa att kravet kommer att nås på sikt.

De nästa två delkriterierna utgår ifrån följande inlär
ningspsykologiska tes. Om en individ inhämtat kunskaper

om en företeelse, tyder det på att företeelsen är
viktig för individen. I detta fall gäller kunskapen
själva kravet och dess beräkningssätt samt de effekter
som kravet väntas ge.

Delkriterium 2 är således aktörens kunskap om själva
kravet och dess beräkningssätt.

Delkriterium 3 är aktörens grad av kunskap om kravets
effekter.

Delkriterium 4 utgår ifrån den s.k. kognitiva dissonans

teorin, se exempelvis Baron, Greenberg (1990 kap. 8).
Vid val mellan alternativa krav kommer de prefererade

kravens acceptans att positivt och de oprioriterade att

negativt förstärkas. Detta beroende på att individen

inte vill ha en inkonsistens. Styrd enhets uttalade

prioriteringar tyder på att vissa krav accepteras och

andra ej accepteras. Utifrån uttalade prioriteringar

kan slutsatser göras om hur aktörerna accepterar

kraven.

Delkriterium 4 är således aktörens rangordning av de
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befintliga kravens vikt.

Delkriterium 5 utgår ifrån den klassiska stimulus-re

sponsmodellen. Beteenden som uppskattas stimuleras och

accepteras lättare. Detta delkriterium visar graden av

koppling mellan ekonomiska kravens utfall och utvärde

ringssystemet. Kopplingen till belöningssystemet

studerades ej. Redan förundersökningen visade nämligen

att belöningssystemen i samtliga iakttagna ekonomiska

styrprocesser var mycket vaga och otydliga. Detta

beskrivs i kapitel 4 ovan.

Empiriska data för detta och påföljande kapitel kommer

främst ifrån intervjuundersökningarna.

I dessa kapitel besvaras den beskrivande delen av

studiens huvudsakliga frågeställning, ekonomistyr

ningens effekter i statliga affärsverk.

5.1 De interna ekono~iska

k~a~ens ~ikt

Undersökningsobjekt för beskrivningen av de interna

ekonomiska kravens vikt är de interna processerna i

Verk A och Verk C. Tyngdpunkten i framställningen

ligger vid redogörelsen av de ekonomiska kravens vikt i

Verk A:s interna processer. Skälet för detta är de

omfattande empiriska iakttagelserna av dessa processer.

Observationerna inom detta forskningsprojekts ram om de

ekonomiska kravens vikt i Verk C var i jämförelse med

iakttagelserna för Verk A mycket begränsade. Analysen

om de ekonomiska kravens vikt i Verk C har dock även

utnyttjat de empiriska iakttagelser som gjordes i ett

annat forskningsprojekt, (Charpentier, Samuelson 1989).

Det var ett IMIT-projekt. I det forskningsprojektet
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gjordes ett 20-tal intervjuer med befattningshavare i
Verk e, beträffande funktionssättet av det interna
ekonomiska styrsystemet.

I den interna processen i Verk C framfördes de ekonomis
ka kraven i form av räntabilitets- samt kvalitetsmått.
I Verk A utgjordes de ekonomiska kraven av personalkost
nads-, försäljnings-, kvalitets-, produktivitets- och
resultatmått.

Huvudavsnittet består av två avsnitt. En beskrivning av
analysen av de interna kravens vikt i Verk A samt en

redogörelse för de interna kravens vikt i Verk C.

5.1.1 DE INTERNA EKONOMISKA KRAVENS VIKT I VERK A

De interna ekonomiska kraven som studerades var som

framgår ovan enbart ekonomiska mått.

Som framgår av kapitel 4 förmedlades de interna ekono
miska måtten i Verk A i en passiv budgetprocess fram

till aug. -86. Därefter blev under resten av undersök
ningsperioden budgetprocessen aktiv. De ekonomiska
måtten stöddes delvis av ett utvärderingssystem,

däremot ej av ett belöningssystem.

De interna ekonomiska måttens vikt förändrades i Verk A
under undersökningsperioden. Undersökningsperioden 1984
- 88 kan delas in i tre perioder med avseende på

måttens vikt. Den första perioden 1984 - aug. 1986
benämns den affärsmässiga perioden. Den andra perioden,

besparingsperioden, varade ifrån hösten 1986 - senhös

ten 1987. Den sista undersökningsperioden fram till

hösten 1988 kallas för kvalitetsperioden. Den affärs

mässiga perioden överensstämmer i tidshänseende med den

passiva budgetprocessperioden och besparings- och

kvalitetsperioderna av den aktiva budgetperioden, se
ovan.
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Förundersökningen visade att under hela undersöknings
perioden var i Verk A de tre viktigaste interna ekono
miska måtten personalskostnads-, försäljnings- samt

kvalitetsmåtten. Förundersökningen uppenbarade även att

under den affärsmässiga perioden fokuserade ledningen i

hög grad styrningen på försäljningskrav, under bespa

ringsperioden på personalkostnadskrav och under kvali

tetsperioden i viss mån på kvalitetskrav.

De interna ekonomiska måttens vikt utvärderas på grund

val av de fem delkriterierna som beskrivs ovan. Det

första delkriteriet benämns i framställningen "Vidtag

na åtgärder". Delkriterium 2 analyseras under rubriken

"Kunskap om måtten och deras nivåer", delkriterium 3

"Kunskap om måttens effekter", delkriterium 4 "Utsagor

om måttens prioritering" samt delkriterium 5 "Måttens

koppling till utvärderingssystemet". Framställningen
har periodindelats, eftersom måttens vikt växlade

mellan perioderna.

I texten nedan beskrivs i de tre första delavsnitten de

empiriska iakttagelserna om de interna måttens vikt i

Verk A, bedömt enligt de fem delkriterierna~ Delavsnitt

1 behandlar måttens vikt under den affärsmässiga

perioden, delavsnitt 2 måttens vikt under besparingspe

rioden och delavsnitt 3 måttens vikt under kvalitetspe

rioden. Idelavsnitt 4 görs en grundlig sammanfattning

samt dras slutsatser om de interna kravens vikt under

de tre perioderna. Redogörelsen i de tre första delav

snitten syftar till att ge en ingående empirisk bak

grund till de slutsatser som dras i det fjärde delav

snittet. I beskrivningen av det interna ekonomiska

kravets vikt nedan används synonymt begreppen mått, mål

och krav. Krav används enbart i singularform i framställ

ningen nedan. Ett krav kan bestå av flera mått. Försälj

ningskravet liksom kvalitetskravet består av flera

mått.
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5.1.1.1 AFFÄRSMÄSSIGA PERIODEN 1984 - AUG. 1986

Vidtagna Atgärder.

Följande empiriska iakttagelser gjordes för bedömningen

av måttens vikt enligt kriteriet "vidtagna åtgärder".

I allmänhet hade de viktigaste åtgärderna som verkställ

des under åren 1984-85 inte gjorts för att förbättra

möjligheterna att nå årets budgetkrav utan av andra

skäl. Exempelvis hade hälften av Verk A:s regionchefer

vidtagit åtgärder för att förbättra ekonomistyrningen

av sina lokala chefer. Av de lokala cheferna hade en

tredjedel utfört viktiga åtgärder för att få en mer

ändamålsenlig produktion. Knappt en tredjedel av dessa

hade satsat på investeringsåtgärder. En femtedel tyckte

att personalfrågor hade varit det viktigaste att satsa

på. D.v.s. åtgärder hade ombesörjts för att Verket

skulle bli allmänt mer affärsmässigt. Inte för att nå

de ettåriga budgetmåtten.

Listan på olika försäljningsbefrämjande åtgärder var

under denna period lång. Åtgärderna var likväl mer

inriktade mot obestämda långsiktiga försäljningsfram

gångar än att nå de kortsiktiga budgetförsäljningsmå
len.

Gemensamt för samtliga geografiska chefer i Verket var

att åtgärderna under åren 1984-85 var av relativt

långsiktig karaktär, som inte skulle ge några omedelba

ra effekter. Efter hösten 1986 förändrades detta hand

lingsmönster. Åtgärder gjordes nu för att ge snabba
effekter.
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Kunskap om måtten och deras nivåer

Försäljningsrnåtten var enkla under hela undersöknings
perioden och i den ena divisionen mycket detaljerade.
Regionerna skulle varje månad eller kvartal avrapporte
ra måluppfyllandet, vilket även gjordes. Kunskapen om

försäljningskravet var trots detta låg hos de lokala
cheferna, i synnerhet under den affärsmässiga perioden.

Inom flera regioner ställdes under hela undersöknings

perioden överhuvudtaget inget försäljningskrav på de

lokala cheferna. Om så gjordes, gällde detta ofta

enbart den ena divisionen. Hälften av de lokala chefer

na ansåg att de enbart hade försäljningskrav inom den

ena divisionen. Bland de regionala cheferna var kunska

pen om försäljningsmåtten betydligt bättre. Exempelvis
visste man exakt om man klarat kravet eller ej, vilket
de lokala cheferna sällan visste.

75 % av regionerna hade inte helt klarat samtliga

försäljningsmål inom den ena divisionen under 1986. För
den andra divisionen hade 20 % inte klarat kravet.

Nivåerna för den ena divisionens försäljningsmått var
höga. Detta uppgavs även av de flesta som skäl till att
man ej klarat kravet. Andra uppgivna motiv var att

konkurrensen var stor samt att personalkostnadsmålet
prioriterats.

Den goda kunskapen om försäljningsmåttens nivåer hos de

regionala cheferna, under hela undersökningsperioden,

tyder på att kravet aldrig var oviktigt för dem.

Kunskapen om personalkostnadsmåttet var under hela

undersökningsperioden stor inom organisationen på alla

nivåer, till och med under den affärsmässiga perioden.

Måttet var mycket detaljerat. Genom den kvartalsvisa

eller månatliga budgetuppföljningen ökades de geogra

fiska chefernas kunskap om måttet. Uppföljningen var
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en slags budgetdialog mellan styrande och styrda enhe

ter.

Dokumentärstudierna av budgetprocessen visade att många

regionchefer utnyttjade möjligheten till kritik av

kravets nivå. Det tyder på god medvetenhet om måttet

och dess nivå.

Beräkningssättet för måttet var enkelt. Flera chefer

hade dock synpunkter på måttets beräkningssätt.

De interna kvalitetsmåtten i Verk A var under hela

undersökningsperioden vagt formulerade och de geogra

fiska chefernas kunskap om kravet var i allmänhet

dåligt, i synnerhet under den affärsmässiga perioden.

Ett allmänt kvalitetsmedvetande fanns emellertid hos

organisationsmedlemrnarna.

De mindre orternas chefer likställde kvalitet med

glesbygdsservice. Någon klart angiven miniminivå för

denna service fanns inte fastställd av ledningen. De

geografiska och underlydande operativa cheferna fick

själva fastställa denna miniminivå, vilket var ett

dilemma för dem.

Kunskap om mAttens effekter

De försäljningsbefrämjande åtgärdernas effekter under

den affärsmässiga perioden slog organisationen med

häpnad. Den dominerande åsikten både hos de regionala

och de lokala cheferna var att åtgärderna hade både

funktionella och dysfunktionella effekter för Verket.

Uttalade funktionella effekter var exempelvis att det

var bra för personalens och kundernas motivation.

Vidare att det förbättrade Verkets image. Dysfunktio

nella effekter var försämrad lönsamhet för Verket genom

för stor volyminriktning.
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En kunskap existerade således om effekternas riktning

under denna period. Det fanns dock ej någon exakt

kunskap om försäljningsåtgärdernas effekter på försälj

ningsmåttens utfall.

Även om budgetrnåtten inte var de mest väsentliga

ekonomiska kraven under denna period, hade budgetens

personalkostnadsmått en viss effekt på de geografiska

chefernas handlingsmönster. För de viktigaste långsik

tiga åtgärderna hade omkring en tredjedel av såväl

regioncheferna som lokala cheferna gjort en kvantitativ

uppskattning av hur antalet årsarbetskrafter skulle

påverkas av dessa åtgärder. Det visar att måttet inte

var helt oviktigt under denna period.

Två tredjedelar av de regionala och en tredjedel av de

lokala cheferna hade under denna period sett effekter

av dessa åtgärder på personalkostnadsmåttet. För de

regionala cheferna hade denna effekt i allmänhet

inneburit att antalet årsarbetskrafter minskat. För de

lokala cheferna hade dock effekten varit motsatt. Mer

än hälften hade upplevt att åtgärderna lett till att

antalet årsarbetskrafter ökat.

Även om personalkostnadsmåttet redan före besparings

programsperioden hade vissa effekter, var således rikt

ningen av effekterna olika. Både ökningar och minsk

ningar av personalvolymen iakttogs.

Utsagor om måttens prioritering

Inget budgetrnått hade under affärsmässiga perioden hög

prioritet. Av budgetrnåtten var försäljningsmåtten under

denna period de högst prioriterade.

Hela organisationen i Verk A ifrån ledningen ner till

de operativa cheferna prioriterade budgetens personal-
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kostnadsmått relativt lågt innan hösten -86. Det

exemplifieras väl av följande citat ifrån en av divi

sionscheferna.

"Det var nog så, att vi inom direktionen
under de första åren efter omorganisatio
nen under 1984 lät blommorna blomma för
mycket. Det gällde att till varje pris
satsa på volymen".

En grupp av de geografiska cheferna i Verk A förklarade

att innan hösten 1986 hade de prioriterat otydliga

kvalitetsmått framför budgetmålen. Det hade de inte

gjort efter hösten 1986. Denna grupp bestod av 30 % av

de regionala och 15 % av de lokala cheferna.

"Tidigare prioriterade vi kvalitet,
sysselsättning och personalfrågor, men nu
prioriterar vi enbart budgetmålen".

Under den affärsmässiga perioden uppgav denna grupp att

de prioriterade att produkterna skulle fram i första

hand och att alla produkter var lika viktiga.

5.1.1.2 BESPARINGSPERIODEN HÖST 1986 - 1987

Vidtagna Atgärder

80 % av de regionala cheferna vidtog stora åtgärder för

att nå rationaliseringsprogrammets personalkostnadsmått

under slutet av 1986 och första halvåret av 1987. Redan

innan GD:s brev skickades ut i oktober hade de två

divisionerna börjat precisera och skärpa personal

besparingskravet. Man gjorde personalkostnadsmåttet

tydligt för de geografiska cheferna. Den ena divisionen

gick ut redan under våren -86 med varningar till region

cheferna att budgetåtagandet inte fick överskridas. Ett

sådant brev skickades ut både under maj och juni.

Under augusti skärptes kravet för -86 och -87. Detta

genom att divisionschefen samlade ihop samtliga region-
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chefer och regionernas ekonomichefer till en budgetkon

ferens. De fem "värsta" regionerna fick i uppdrag "att
gå till botten med personalvolymtillväxten". I septem

ber -86 sändes ut brev till samtliga regionchefer, där

neddragningar krävdes av personalvolymtillväxten. Krav

ställdes även på rationaliseringsinsatser under 1987.

Divisionens ekonomisektion hade telefonkontakt med

samtliga regioner och påtalade kraven på förbättrad

personalproduktivitet. Regioncheferna påmindes om

överenskommelsen ifrån mars att budgetåtagandena inte

fick överskridas utan kontakt med divisionschefen.

Snabba effekter av dessa åtgärder trodde dock inte

divisionsledningen på.

De flesta regionerna införde rekryteringsstopp i slutet

av 1986 samt vidtog en hel rad andra åtgärder. Dessa

skulle syfta till att minska antalet årsarbetskrafter.

De vanligaste personalvolymreducerande kortsiktiga

åtgärderna som även minskade kvalitetsnivån var minskat

öppethållande, stängning av kontor, minskad nattömning,
minskad reservstyrka, reducering av övnings- och ut

bildningstimmar, sänkt lördagsservice och reducerad

städservice.

Ett annat mått som de kortsiktiga personalvolymsreduce

rande åtgärderna gick ut över var sakkostnadsmåttet. En

omfördelning av kostnaderna ifrån personalkostnader

till sakkostnader skedde under hösten 1986 och under

1987. Drygt hälften av såväl de regionala som de lokala

cheferna hade genomfört kortsiktiga åtgärder som sänkte

deras personalkostnader, men höjde sakkostnaderna med

lika mycket. Det gällde framförallt att de lagt över

transport och städning på entreprenad.

Trots de stora ansträngningarna kom en majoritet av

regionerna inte att helt klara personalkostnadskravet
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under 1986. Detta orsakat av att de nya signalerna kom

relativt sent under året. Vidare som en följd av att de

regionala cheferna innan dessa signaler kom prioriterat
kravet relativt lågt.

Under besparingsprogramsperioden vidtogs i relativt

begränsad utsträckning försäljningsbefrämjande åtgärder

av de regionala cheferna. Få regionchefer utförde 1987
speciella åtgärder för att klara försäljningskravet,

när prognoser kom att kravet inte skulle nås. Som skäl

uppgavs att åtgärderna förmodligen skulle minska möjlig
heterna att nå det prioriterade personalkostnadsmåttet.

Bland de lokala cheferna var sådana åtgärder under

denna period vanligare.

Under denna period vidtogs som ovan nämns en mängd

kortsiktiga åtgärder som försämrade kvalitetsnivån.

Hälften av såväl de regionala som de lokala cheferna

genomförde under hösten 1986 och första halvåret 1987

åtgärder som påtagligt sänkte deras kvalitetsnivå.

Detta för att kunna nå personalkostnadsmåttet.

Ingen regionchef uppgav sig under första halvåret 1987

ha gjort det omvända. D.v.s. utfört en åtgärd som höjde.

kvalitetsnivån, men som försvårade möjligheterna att nå

personalkostnadsmåttet. Storstockholmsområdets region

chefer bildade likväl på den ena divisionschefens
initiativen speciell kvalitetsprojektgrupp i början av

1987. Detta för att speciellt övervaka den sjunkande

kvalitetsnivån inom området.

Storstadens lokala chefer var de geografiska chefer
inom Verket som syntes ha bäst kunskap om kvalitetsmåt

ten. Detta på grund av de kvalitetsbrister de fick

under besparingsperioden.

Affärsverksledningen sänkte medvetet kvalitetsnivån
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under besparingsprogramsåret. Dessa medvetna sänkningar
minskade inte kunskapen om kravet, utan snarare ökade

den något. Affärsverksledningen reagerade på kritiken
om kvalitetsbrister under denna period med olika margi
nella förslag till kvalitetsförbättrande åtgärder. Även
det ökade de geografiska chefernas kunskap om kravet.

De åtgärder som de geografiska cheferna vidtagit för

att nå personalkostnadsmålet ansågs även påverka pro

duktivitetsmåttet. Speciella åtgärder för att enbart nå

produktivitetsmåttet hade inte gjorts under undersök

ningsperioden. Som nämns i kapitel 4 brukade enbart den

ena divisionen produktivitetsmått i styrningen. 45 % av

de regionala cheferna hade inte klarat produktivitets

kravet för 1986. Ingen hade likafullt gjort några

speciella åtgärder för att klara kravet eller i efter

hand försökt göra korrektiva åtgärder. Inom ledningen
fanns olika åsikter om kravets vikt, men ledningen var
överens om att produktivitetsmåttet var oklart. Inför

1988 års budget hade vissa förändringar gjorts, för att
få bättre acceptans av kravet. De enda aktörer inom

Verket som ansåg att måttet var bra fanns inom koncern

staben.

Några speciella åtgärder för att nå resultatmåttet hade

ej gjorts av de lokala cheferna, som hade detta krav,
under 1987 - 1988. Kunskapen om kravet var i allmänhet

dålig, eftersom kravet var av experimentkaraktär. Flera

lokala chefer var 1988 osäkra på hur resultaträkningen

skulle beräknas. 30 % av de lokala cheferna som gjorde

resultaträkningar tyckte att måttet var mycket oklart.

Enbart 20 % av de lokala cheferna som hade egna resul

taträkningar var 1988 helt på det klara med hur resul

tatmåtten skulle beräknas.
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Kunskap om måttens effekter

Kunskapen om effekten av de kortsiktiga åtgärder som
gjordes för att nå besparingsprogrammets personalkost
nadsmått var stor inom organisationen på alla nivåer.

Nästan samtliga regionchefer, som vidtagit speciella
åtgärder för att klara personalkostnadsmålet 1986, hade
sett effekter inom ett halvår. HK:s tvivel om snabba
effekter kom på skam.

Effekterna var både funktionella och dysfunktionella.
40 % ansåg att de fått mer funktionella effekter än de

förväntat. Lika många tyckte att de fått mer dysfunk

tionella effekter än beräknat. Båda grupperna var
överraskade över effekternas snabbhet och att potentia

len för såväl funktionella som dys funktionella effekter

var så stor. Följande citat ifrån tre olika regionche
fer är betecknande för regionchefernas uppfattning.

"Jag är överraskad att det gick så bra
att vända den negativa utvecklingen",
"Det var mer smärtfritt än vad vi trod
de". "Jag hade väntat mig negativa
reaktioner, men inte så kraftiga".

Det fanns i allmänhet en a priori-uppfattning hos de

geografiska cheferna, om att de utförda kortsiktiga
åtgärderna skulle minska möjligheterna att nå övriga
budgetmål. Neddragningen av personalen skulle medföra
svårigheter att nå kvalitets- och försäljningsrnålen. I

de flesta fall besannades även denna a priori-uppfatt
ning beträffande kvalitetsmålet, men ej för försälj

ningsmålet.

Av samtliga måtts effekter var personalkostnadsmåttets

det enda, som samtliga geografiska chefer hade en klar

kunskap om. Man visste alltid om man nått måttet eller

ej. 45 % av de lokala cheferna hade exempelvis ej

klarat detta krav i den ena divisionen 1987 och 15 % i
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den andra. Motsvarande siffror för de regionala chefer

na för 1986 var 50 % respektive 25 %. Den vanligaste

uppgivna orsaken till överskridandena var oväntat stor

volymtillväxt. Samtliga geografiska chefer hade en upp

fattning om orsakerna.

Trots den förutfattade uppfattningen om personalkost

nadskravets effekter, blev samtliga aktörer inom Verket

överraskade av effekternas storlek. Det fick som konse

kvens, att styrande enheter i 1988 års budgetdirektiv

uppmanade de styrda enheterna att genomföra mindre

besparingsåtgärder än tidigare. Flera lokala chefer

uppgav att de inför budgetåret 1988 uppmanat underly

dande chefer att inte vidta personalvolymreducerande

åtgärder. De ansåg att vissa underlydande chefer till

och med blivit för budgetmedvetna.

"Besparingsprogrammet skapade en kost
nadsmedvetenhet i hela organisationen som
fortfarande finns kvar på både gott och
ont".

Kunskapen om de kortsiktiga åtgärdernas effekter var

mindre under 1987 och 1988 beträffande de försälj

ningsbefrämjande åtgärderna än för personalrationali

seringsåtgärderna. De flesta trodde att försäljnings

effekterna skulle komma på lång sikt. Verket tog också

marknadsandelar under hela undersökningsperioden.

Kunskapen om produktivitetsmåttets effekter liksom om

själva kravet och kravnivåerna var dålig. Skälet var

beräkningsmässiga svårigheter med måttet. 90 % av de

regionala och 80 % av de lokala cheferna tyckte 1987

att måttet var oklart.

Utsagor om måttens prioritering.

2/3 av regioncheferna rangordnade under denna period

personalkostnadsmåttet ensamt eller i kombination med
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försäljningsrnåtten som deras huvudmål. Drygt 50 % av de

regionala cheferna och 60 % av de lokala cheferna

tyckte att personalkostnadsmåttet var det viktigaste

målet. Omprioritering kom för flera regioner att ske

under 1986. De ändrade då sin prioritering ifrån vaga

icke budgetbestämda försäljningsmål till personalkost

nadsmåttet. Regionchefernas uppfattning var att denna

omprioritering delades av såväl ledningen som de lokala

cheferna. Beträffande affärsverksledningen syntes

regionchefernas uppfattning vara riktig. De två divi

sionscheferna satte under denna period personalkost

nadsmåttet främst följt av försäljningsmåtten. GD ansåg

att en kombination av kostnads- och försäljningsrnåtten

var de viktigaste och därefter följde kvalitetskravet.

Vid rangordning bedömde de flesta regionala och lokala

cheferna 1987 och 1988 att försäljningsrnåtten ej var

oviktiga. Av de regionala cheferna som 1987 prioritera

de personalkostnadsmåttet högst satte 70 % försäljnings

rnåtten som nr två.

Måttens koppling till utvärder!ngssystemet

Samtliga aktörer i Verk A ansåg att ett utvärderings

system existerade om än otydligt. De menade att det

mest väsentliga utvärderingskriteriet under bespa

ringsperioden var i vilken grad som de geografiska

cheferna uppnådde budgetens personalkostnadsmått. 75 %

av de regionala cheferna trodde att om de klarade

budgetkraven skulle ledningen vara tillfredsställd med

deras verksamhet. 45 % hade då erfarenheter av att

deras relation till ledningen blivit ansträngd, på

grund av att de ej klarade kraven.

"GD läste lusen av mig som regionchef,
när vi inte klarade årsarbetskrafts
kravet" •
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Även de regionala cheferna använde måluppfyllandet av

personalkostnadsmåttet i sin utvärdering av de lokala

cheferna under denna period. 80 % av de lokala cheferna

uppgav att de var säkra på att de regionala cheferna

skulle vara tillfredsställda med dem, ifall de nådde

budgetkraven. I synnerhet om de nådde personalkostnads
kravet.

I rekryteringen av de nya regioncheferna 1984 hade af

färsmässigheten varit den viktigaste rekryteringsgrun

den. Det var HK:s ekonomisektioner kritiska till.

Aktiveringen av budgetprocessen hösten 1986 innebar

även ett mer sofistikerat uppföljningssystem, som

möjliggjorde en uppföljning av de lättmätbara försälj

ningsmåtten. Någon klar koppling mellan uppnåendet av

försäljningsmåtten och utvärderingssystemet kunde dock

ej iakttagas någon gång under undersökningsperioden.

Den helt dominerande uppfattningen hos de geografiska

cheferna i Verk A var att någon koppling mellan kvali

tetsmåttens utfall och utvärderingsystemet ej existe

rade under hela undersökningsperioden.

5.1.1.3 KVALITETSPERIODEN 1988

Vidtagna !tgärder

Nästan samtliga regionala och lokala chefer uppgav sig

under vintern 1987/88 vidtagit vissa kvalitetsförbätt

rande åtgärder, på grund av kundernas och massmedias

kritik av kvalitetsnivån. Sällan ledde kritiken till

stora åtgärder. Det var i allmänhet fråga om marginella

förändringar. 30 % av de lokala cheferna hade under

denna period gjort sådana kortsiktiga åtgärder. 40 %

hade gjort försäljningsbefrämjande åtgärder och 20 %

personalbesparande åtgärder.
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Under våren 1988 uppmärksammade och kritiserade massme

dia mer påtagligt kvalitetsnedskärningarna inom Verket.

75 % av de lokala cheferna gjorde därefter åtgärder för

att höja kvaliteten inom den ena divisionens område och

65 % inom den andra. Flera av dessa åtgärder var mot

satta personalkostnadsmåttets uppnående. Exempel på

sådana åtgärder var inlåning av personal till storstads

regionerna, övertidsarbete och förbättrade flygtrans

porter. Vidare gjordes speciella kvalitetskampanjer för

att öka personalens kvalitetsmedvetande.

"Alla på kontoret fick hjälpa till vid
helgerna, även jag som chef fick stå nere
i källaren och sortera".

på grund av massmediakritiken avsåg åtgärderna framför

allt att förbättra kvalitetsnivån inom storstockholms

området och inom glesbygdsområden.

90 % av de lokala cheferna vidtog under -88 kvalitets

höjande åtgärder i högre grad än under 1987.

Försäljningsbefrämjande handlingar var de vanligaste

kort- och långsiktsåtgärder som gjordes av de geogra

fiska cheferna under denna period. Av de lokala chefer

na gjorde nästan 40 % då sådana ingrepp. Vanliga åtgär

der var nya transporttjänster, förbättrad marknadsfö

ring, personalutbildning i försäljningsteknik samt

ombyggnad av kontoren för att bli mer försäljningsan

passade.

Utsagor om måttens prioritering

35 % av de lokala cheferna satte nu kvalitetsmålet som

det främsta målet, 25 % personalkostnadsmålet och drygt

20 % försäljningsrnålet. D.v.s. en klar omprioritering

ifrån personalkostnads- till kvalitets- och försälj

ningsrnålen. Nära hälften av de lokala cheferna gjorde

en omprioritering.
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De kvalitetsbrister som uppträtt i storstadsområdena

under andra halvåret 1987 ledde till en upprioritering

av kvalitetsmåtten. Kvalitetskravets nivåer höjdes

inte, men dess mininivåer beaktades mer. Drygt eh

tredjedel av de lokala cheferna hade således detta krav

som huvudmål 1988. De flesta av denna tredjedel förkla

rade att de inte hade prioriterat kvalitetsmålet lika

högt under besparingsperioden. Det fanns ändå en skill

nad mellan de regionala och lokala cheferna vad det

gäller prioriteringen av detta krav. De lokala cheferna

var något mer kvalitetsmedvetna. I synnerhet var detta

giltigt för storstadens lokala chefer.

När den nye GD tillträdde i april 1988 betonades kvali

tetskravet ytterligare. I april 1988, bara några veckor

efter tillträdet, utgick det ett cirkulärbrev ifrån GD

till samtliga regionchefer. Dessa vidarebefordrade i

sin tur brevets innehåll till samtliga lokala chefer.

Brevets budskap var att kvalitetsmålet skulle få en

högre vikt. 100 % tillförlitlighet skulle nu bli målet.

De lokala cheferna prioriterade försäljningsmåtten 1988

något högre än personalkostnadsmåttet. De lokala che

ferna som prioriterade försäljningsmåtten högst var de

mellanstora orternas lokala chefer.

Personalkostnadsmåttets höga prioritering inom Verk A

blev således kortvarigt. Det sträckte sig enbart fram

till besparingsprogramsperiodens slut. Till och med

"gamla" GD ändrade sin prioritering under kvalitets

perioden ifrån personalkostnadsmåttet till en kombina

tion av kostnads- och kvalitetsmåtten.
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5.1.1.4 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATER OM DE INTERNA
KRAVENS VIKT I VERK A

Nedan görs en ingående sammanfattning och dras slutsat

ser om de interna kravens vikt i Verk A under de tre
perioderna.

Affärsmässiga perioden 1984 - aug. 1986

Affärsmässighet hade efter Verkets "turn around"

1983/84 blivit ett honnörsord inom Verket. Affärsmässi

ga mål var nu Verkets viktigaste mål. Mer än hälften av

regionchefernas viktigaste långsiktiga åtgärder hade

gjorts helt eller delvis med avsikt att förbättra den

framtida försäljningen. Likafullt ej nödvändigtvis för

att nå de uppsatta årliga budgetförsäljningsmåtten. Av

budgetrnåtten var försäljningsrnåtten likväl det budget

krav som mest överensstämde med den målsättning som då

var tongivande inom Verket. Inget budgetrnått var dock

speciellt viktigt under denna period.

Beträffande de övriga bUdgetmåtten hade även personal
kostnadsmåttet en viss effekt på de geografiska chefer

nas handlingsmönster under denna period. Måttet respek

terades dock dåligt och budgetöverskridandena var

stora. De geografiska cheferna lyssnade på styrsignaler

som mer var inriktade på försäljningsvolym än på kost

nader. Under perioden prioriterades personalkostnads

måttet relativt lågt. Detta beroende på följande. a.

Måttet uppfattades vara i konflikt med det affärsmäs

siga kravet. b. Det fanns liten kostnadsmedvetenhet

inom organisationen. c. Det existerade ett motstånd

ifrån personalorganisationen emot kravet. d. Ledningen

gav dubbla budskap.

Inte heller kvalitetsmåtten hade hög vikt. Det gällde

både den del av kvalitetskravet som var rent affärsmäs-
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sigt och den del som avsåg utförandet av "public utility"

uppgifterna.

Verkets "turn around" kom att innebära att "rent"

ekonomiska mål prioriterades framför kvalitetsmål.

Kvalitetskravet fick en ändå mer otydlig utformning än

det haft tidigare.

Besparingsperioden h6sten 1986 - 1987

Det bakslag på lönsamheten som följde på den affärsmäs

siga orienteringen medförde att affärsverksledningen i

Verk A korn att ändra inställning till Verkets ekonomis

ka inriktning. Verket skulle nu förbättra sin lönsam

het, inte framförallt genom ökade försäljningsintäkter

utan genom lägre kostnader.

'Det viktigaste ekonomiska kravet blev nu budgetens

personalkostnadsmått. Samtliga fem delkriterier som

användes för att utvärdera måttens vikt visade att

detta mått var Verkets viktigaste ekonomiska mål under

denna period. Exempelvis vidtogs i hög grad åtgärder

för att nå måttet, trots att åtgärderna motverkade

andra måtts uppfyllande.

Både före och efter besparingsperioden gjordes betyd

ligt mindre antal åtgärder för att nå måttet. De vid

tagna åtgärderna under besparingsperioden fick framför

allt gå ut över kvalitetsmålet. Aktörerna på alla

nivåer hade en synnerligen god kunskap om personal

kostnadsmåttet och måttets effekter i jämförelse med de

övriga budgetmåtten. I viss mån gällde det för hela

undersökningsperioden.

Måttet var viktigare ju högre upp i Verkets hierarki

budgetprocessen befann sig i. Måttet hade en helt annan

prioritering än det haft tidigare och fick senare.
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Kopplingen till utvärderingssystemet ökade måttets

vikt. Måttet satte sin prägel både på beslutade kort

siktiga åtgärder och på den långsiktiga ekonomiska

inriktningen. Det senare genom en förändrad attityd

till ekonomisk effektivitet. Detta skedde till och med

delvis i en utsträckning som ej var avsedd.

Försäljningsmåtten var inte oväsentliga under denna

period, men hade en klart lägre vikt än personalkost

nadsmåttet. I synnerhet på central och regional nivå.

Under denna period vidtogs i låg till medelhög grad

åtgärder för att nå budgetens försäljningsmått. För de

lokala chefernas del reducerade inte besparingspro

grammet deras vilja till försäljningsbefrämjande åtgär

der i samma utsträckning som för de regionala cheferna.

Få av de geografiska chefernas åtgärder gjordes under

denna tid för att förbättra enheternas uppnående av

kvalitetsmåtten. De flesta åtgärder som utfördes snara

re försämrade kvalitetsnivån. De kvalitetsförbättrande

åtgärder som vidtogs var av marginell karaktär. Förutom

vissa åtgärder som gjordes för att rätta till akuta

kvalitetsbrister. De sänkta kvalitetsnivåerna i Verk A

under besparingsperioden minskade likväl inte aktörer

nas kunskap om kvalitetsmåtten, utan snarare ökade den.

Kunskapen om kvalitetsmåtten var en följd av kundernas

och massmedias kritik på bristande kvalitet. Vidare av

affärsverksledningens uttalade nerprioritering av

kravet under besparingsperioden. Allmänt sett var

likafullt aktörernas kunskap om kvalitetskravet låg

under hela undersökningsperioden.

Kvalitetsperioden senhösten 1987 - hösten 1988

Under kvalitetsperioden prioriterade framförallt region

cheferna och affärsverksledningen kvalitetsmåtten högre
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än tidigare. De lokala chefernas prioriteringsmönster

var någorlunda konstant under hela undersökningsperio

den. Det berodde på att de lokala cheferna inte följde

ledningens signaler i lika hög grad som regioncheferna.

Under denna period företogs kvalitetsförbättrande

åtgärder inte enbart på grund av kundklagomål. D.v.s.

de var inte bara av ad hoc-karaktär. De var även en

följd aven annorlunda ekonomisk inriktning. Det inne

bar att kvalitetsförbättrande åtgärder då var relativt

vanliga. Det hade inte förekommit i någon större ut

sträckning, sedan den nya ekonomistyrningsformen inför

des 1983/84. De kvalitetshöjande åtgärderna var emel

lertid aldrig under undersökningsperioden med bland de

viktigaste åtgärderna som aktörerna ansåg att de vidta

git. De kvalitetsförbättrande åtgärderna var oftast av

relativt marginell karaktär.

Personalkostnadsmåttet blev nu inte lika väsentligt.

Verkets lönsamhetskris var över och därmed kunde detta

mått prioriteras ner.

Försäljningsmåtten blev däremot återigen relativt

viktiga. på detta tyder den i jämförelse med besparings

perioden stora mängd åtgärder som de geografiska che

ferna vidtog för att nå försäljningsmåtten. Under denna

period kom de kortsiktiga försäljningsåtgärderna att

dominera bland de vidtagna åtgärderna. Kunskapen om

försäljningsmåtten och deras effekter var likafullt

fortfarande låg bland de lokala cheferna. Den var

betydligt högre hos de regionala. Kopplingen mellan

försäljningsmåttens utfall och utvärderingssystemet var

alltjämt svag. Under perioden hade enligt de fem krite

rierna försäljningsmåtten en något högre vikt än perso

nalkostnadsmåttet. Även kvalitetsmåtten hade då en viss

vikt, ifrån att ha haft en låg vikt under de första

perioderna.
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Produktivitets- och resultatrnåtten hade enligt alla fem

kriterier ringa vikt under hela undersökningsperioden.

Inte ens kunskapskriterierna indikerade någon vikt.

Min slutsats av analysen av dessa två måtts vikt är att

mått har små möjligheter att bli viktiga, om de fram

förs på ett mycket otydligt sätt. De empiriska resulta

ten styrker Downs, Larkey's tes att det är problem med

användning av produktivitetsmått inom den offentliga

sektorn, se kapitel 4 ovan. Detta trots att produktivi

tetsmåttet enligt budgetläroböckerna skall vara det

mått som i första hand bör användas för att mäta of

fentlig verksamhet.

5.1.2 DE INTERNA EKONOMISKA KRAVENS VIKT I VERK C

Analysen av de interna kravens vikt i Verk C bygger på

observationer i detta projekts empiriska studie, på

studier av Charpentier, Samuelson (1989) samt på en un

dersökning av RRV (1989). Beskrivningen av analysen av

Verk C:s interna ekonomiska krav har medtagits, främst

för att möjliggöra jämförelser mellan Verk A och C.

En restriktion för analysen nedan är således att de

empiriska iakttagelserna är färre än för Verk A. Därför

är säkerhetsgraden lägre än i analysen ovan av Verk A.

En styrka för analysen av de interna kravens vikt i

Verk C är likväl att de empiriska iakttagelserna kommer

ifrån olika källor och att iakttagelserna är tämligen

entydiga.

De enda mått som i Verk C hade någon egentlig vikt var

resultat- och kvalitetsmåtten. Några växlingar i kra

vens vikt under undersökningsperioden som i Verk A

kunde ej observeras i Verk C.

Verk C var det enda av de fyra studerade Verken, där de

decentraliserade geografiska enheterna hade gjorts till
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självständiga resultatenheter utvärderade med hjälp av

räntabilitetsmått. Det infördes 1975. Det innebar att

de geografiska områdena blev självständiga resultat

enheter.

Charpentier, Samuelson (1989) och RRV (1989) erfor

liksom denna empiriska studie att räntabilitetsmåttet

var det viktigaste måttet för de geografiska enheterna

inom Verk C. De geografiska enheterna i Verk C föredrog

exempelvis att göra åtgärder som förbättrade den egna

enhetens räntabilitet framför att höja hela företagets

kvalitet.

Enligt samtliga fem delkriterier hade räntabilitets

måttet hög vikt i Verk C.

Kvalitetsåtgärder var inom Verk C mest av ad hoc-karak

tär. D.v.s. sådana åtgärder vidtogs bara på grund av

massmedia- och kundkritik. När massmedias, medborgarnas

och ägarnas uppfattning om kvalitetskravens minimini

våer underskreds, utfördes åtgärder i Verk C för att nå

dessa relativt otydliga miniminivåer.

"Vi inriktar oss för närvarande inom vårt
område inom Verk C på framkomlighets
kravet. De stora volymökningarna och vår
inriktning mot räntabilitetsmålet har
tagit oss inom Verk C på sängen. Vi upp
fattar att den största delen av vår verk
samhet inom vårt område nu handlar om
service, att underhålla och vidga trafik
apparaten ".

RRV (1989 avsnitt 4.3) fann att speciella åtgärder för

att nå kvalitetskravet gjordes enbart inom Verk C sedan

räntabilitetsmåttet redan nåtts. De områden som uppnått

kvalitetskravet hade även uppnått räntabilitetskravet.

RRV (1989) gjorde en studie av Verk C:s kvalitetsmål

och i vilken grad dessa mål nåddes 1985 - 1987.

Kvalitetskravet bröts ej ner till de geografiska områ-
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dena, utan var genomsnittsvärden för hela Verk C. De

genomsnittliga riktvärdena nåddes beträffande framkom

ligheten och leveranstiderna under de studerade åren

1985 - 1987, men inte för felavhjälpningsmåttet. Om
måtten skulle ses som mininivåer, uppnåddes de ej för

ett flertal geografiska områden, se RRV (1989 kap. 4).

Charpentier, Samuelson (1989) erfor att kvalitetsmåtten

i Verk C låg utanför budgetprocessen. De blev således

inte föremål för någon budgetuppföljning, vilket givet

vis minskade deras vikt.

Sammanfattningsvis fanns i Verk C enbart ett mått som

under undersökningsperioden hade någon egentlig vikt

och det var det interna räntabilitetsmåttet. Det hade

hög vikt under hela undersökningsperioden. Kvalitets

måtten hade låg vikt enligt samtliga delkriterier. De

var ej föremål för någon utvärdering i budgetprocessen.

Till skillnad mot i Verk A förändrades de interna
ekonomiska måttens vikt i Verk C ej under undersök

ningsperioden.

5.2 De exte~~a ekono~iska

kra~e~s ~ikt

I den externa processen studerades de ekonomiska krav

som uttrycktes i ekonomiska mått och restriktioner.

Undersökningsobjekt var Staten/ägarens styrprocess med

samtliga fyra studerade affärsverksledningar.

De externa kraven som behandlas är utdelnings-, lönsam

hets-, kvalitets- och produktivitetsmåtten samt finan

siella-, pris- och lönerestriktionerna i denna ordning.

Kraven utvärderas med följande fyra delkriterier, grad

av vidtagna åtgärder för att nå kravet, grad av kunskap

om kravet och dess effekter, utsagor om kravets priori

tering samt grad av koppling till utvärderingssystemet.
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Till skillnad mot analysen av de interna kravens vikt

har delkriterierna "kunskapen om kravet" och "kunskapen

om kravets effekter" slagits ihop till ett delkriterium.

Därmed erhålls fyra istället för fem delkriterier.

Någon periodindelning av de externa kravens vikt har ej

gjorts. Någon större skillnad kunde ej iakttas under

undersökningsperioden. Ett undantag fanns, se slutsats

avsnittet nedan.

Tillsammans med avsnitten i kapitel 4 om den externa

processens budget-, belönings- och sanktionsprocesser

ger beskrivningen i detta huvudavsnitt en bild av hur

ägarlogiken för de studerade affärsverken fungerade

under undersökningsperioden. Denna logik analyseras

närmare i kapitel 7. I kapitel 4 erfors att de externa

budget- och belöningssystemen var relativt passiva.

I detta huvudavsnitt om de externa kravens vikt är

redogörelsen kravindelad. De sex första avsnitten

beskriver de empiriska rön som används för att bedöma

var och en av de externa kravens vikt. I huvudavsnit

tets sjunde och avslutande avsnitt görs en sammanfatt

ning och dras slutsatser. De första sex avsnittens

redogörelse för de empiriska iakttagelserna skall ge en

bakgrund till de slutsatser som dras i det sista

avsnittet.

5.2.1 ÖVERSKOTTSKRAVETS VIKT

Kravet framfördes både som ett utdelnings- och ett

lönsamhetsmått.

5.2.1.1 UTDELNINGSMATTETS VIKT

Som nämns i kapitel 4 kallas utdelningsmåttet i de

externa styrdokumenten för avkastningskravet.
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Vidtagna !tgärder.

Följande observationer användes för att bedöma utdel

ningsmåttets vikt enligt detta kriterium.

När hot förelåg under löpande budgetår att utdelnings

målet ej skulle nås, företogs ofta väsentliga kortsik

tiga åtgärder i Verken. Besparingsprogrammet i Verk A,

som beskrivits ovan, är ett exempel på detta. För Verk

.Q angav RRV (1989) följande. "En betydelsefull skillnad

mellan avkastningskravet och övriga krav är att avkast

ningskravet kan kräva mer omedelbara åtgärder. Uppkomna

underskott måste finansieras", (a.a. sid. 29).

Ett av de studerade Verken, Verk B, klarade inte kravet

under något år under undersökningsperioden. Övriga Verk

klarade kravet under samtliga år.

Inom Verk B vidtogs under hela undersökningsperioden

ständigt kortsiktiga åtgärder, för att försöka nå

utdelningsmålet. Trots att affärsverksledningen i Verk

B ansåg att hela verksamheten enbart var brandkårsut

ryckningar, ansåg ägaren att Verket utförde för lite

åtgärder för att klara kravet. Ägaren tyckte att kravet

var rimligt.

Ägaren trodde att det fanns åtgärder att göra, som

skulle förbättra resultatet.

"Varför inte göra verksamheten lite mer
kundvänlig. Exempelvis ha video i vagnar-
na".

Enligt ägaren var det Verk B:s sak att få ett positivt

driftsresultat inte ägarens. Verksledningen hade fått

två år på sig att klara av situationen.

"I praktiken innebär propositionen att
ledningen fått en viss tid på sig att
ändra skutans riktning, för sker inte det
kommer Verket att gå med enorma förluster
i mitten av 90-talet".
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I detta Verk företogs även åtgärder för att förmå

ägaren att sänka kravets nivå. Fortlöpande förhand

lingar förekom under hela undersökningsperioden med
ägaren.

Kravet hade även effekter inte bara på de kortsiktiga

åtgärderna utan även på de långsiktiga. Affärsverks

ledningarna i de fyra studerade Verken uppgav i inter

vjuundersökning 1 att de vidtagit 68 olika viktiga

långsiktiga åtgärder under åren 1984 - 86. Av dessa var

30 % rena anläggningsinvesteringar och 40 % produkt-

och rnarknadsföringsinvesteringar. Investeringsåtgärder

na stod således för nära 70 % av de långsiktiga långsik

tiga åtgärderna. För att på sikt nå utdelningsmålet

ansågs i Verk B att långsiktiga investeringsåtgärder

var nödvändiga. Det var i allmänhet fråga om stora

kostsamma investeringsåtgärder, som på sikt skulle öka

Verkets konkurrenssituation. Exempelvis investeringar i

snabbtåg, pendeltåg, västkustbanan med dubbelspår, nya

signalställverk för 100 mkr, nya Öresundsfärjor samt

ADB-investeringar för 200 mkr. Vid många investe

ringsbeslut i Verk B hade ägaren varit pådrivande.

Min slutsats är att utdelningsmålet medförde en hög

grad av kortsiktiga åtgärder, om möjligheterna att nå

målet var hotad. Utdelningsmåttet hade också i stor

utsträckning initierat långsiktiga åtgärder.

Kunskap om utdelningsmåttet.

Målets prec1s1on var stor. Utdelningsmåttet var utfor

mat i ett exakt kronantal. Målet tycktes uppfattas

närmast som ett självfinansieringskrav, på grund av att

kravnivån var låg. Detta gällde samtliga tre verk/vilka

under hela undersökningsperioden klarade kravet.

Vissheten att ägaren krävde att Verken skulle vara

självfinansierande var hög inom Verken.
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Självfinansieringskravet var som framgår av kapitel 4
en. följd av den förändrade ägarstyrningen, som genom

fördes i Verken i början av aD-talet. Företagsled
ningarna vid de studerade Verken försökte på olika sätt

under undersökningsperioden sprida kunskap om kravet

till Verkens organisationsmedlemmar. Besparingsprogram

met i Verk A var ett sådant pedagogiskt instrument.

Även andra mer direkta budskap med innehåll om självfi
nansieringskravets innehåll och vikt förekom ifrån
ledningarna till Verkens organisationsmedlemmar.

"Som ekonomichef inom huvudkontoret har
mitt budskap ner till organisationen
genom åren varit, att om räntenettot går
ner och förvandlar vår verksamhet inom
vår division till förlustbringande, så
att vi inte klarar ägarens avkastnings
krav, finns ingen som skyddar oss och då
kan det komma in någon från ägarna och
städar. Därför måste vi sköta verksam
heten, så att vi visar positivt resultat
även vid sjunkande räntenetto ".

UtdelningsmAttets prioritering.

Måttets prioritering var avhängigt av om risk förelåg
att måttet ej skulle nås. Fanns en sådan risk gavs

måttet den högsta prioriteringen av samtliga externa

mått enligt samtliga-Verks aktörer. Även RRV (1989

sid. 29) erfor för Verk C att "under åren tycks kravet

på självfinansiering (avkastningskravet) ha varit det
högst prioriterade målet för statsmakterna. Då själv

finansieringen varit hotad, har normalt priserna höjts

trots målet om låga taxor".

Utdelningsmåttets koppling till utvlrderingssystemet.

Inom Verk B hade man erfarenheter av att ägaren koppla

de uppföljningen av kravet till utvärderingssystemet.

Verk B klarade ej utdelningskravet.
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"Som direktionsrnedlem inom Verket kan jag
intyga att de kan göra livet till ett
helvete för ledningen."

Enligt affärsverks ledningen för Verk B hade ägarens

tidigare strategi när lönsamheten var dålig varit att

tillsätta utredningar och detaljstyra. Nu hade ägaren

börjat med helt ny strategi i sådana situationer. Den

innebar att man gav ledningen stor frihet. Enligt

affärsverksledningen hade departementet dock skrivit

relativt tydligt mellan raderna i propositionen, att om

affärsverksledningen inte klarade upp situationen inom

två år, skulle de omplaceras. Denna förmodan visade sig

vara riktig.

De övriga tre Verkens affärsverksledningar var väl

medvetna om att det fanns en sådan koppling.

"Om vi har en god lönsamhet, får vi stor
frihet gentemot ägarna. Det kan vi se nu
i mars 1986, men som ekonomidirektör i
Verk A och Verkets kontaktman gentemot
ägarna är jag övertygad om att det skulle
vara tvärtom, ifall vår lönsamhet var
dålig. Det kan jag se på kamraterna inom
Verk B, där de har stora bekymmer med
ägarna".

Av ägarens uttalanden framgick också att det fanns en

koppling mellan uppföljningen av kravet och utvärde

ringssystemet. Det gällde speciellt för Verk B.

"Vid dålig lönsamhet ökar vi trycket
samtidigt som vi ger ledningen en större
frihet, för att ge dem en ärlig chans att
klara upp situationen, vilket vi tycker
att de kunnat börja göra inom de nya
reglerna, där vi har gett dem förutsätt
ningarna för att Verk B skall kunna uppnå
lönsamheten".

5.2.1.2 LÖNSAMHETSMATTETS VIKT

Som framgår av kapitel 4 var detta mått antingen ett

räntabilitetsmått eller ett vinstmarginalmått. Det
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externa lönsamhetsmåttet föranledde sällan några kort

siktiga åtgärder i något av de tre studerade Verken,

som hade detta mått, Verk A, C och D.

Många menade att måttet egentligen var ett internt

mått, trots att det framfördes i de externa dokumenten.

Kravet följdes ej upp av ägaren och var ej kopplat

till något utvärderingssystem. För ägaren syntes kravet

upplevas som ett långsiktigt genomsnittligt krav,

vilket hade lägre prioritet än ägarens kvalitetskrav.

"För Verk A:s långsiktiga lönsamhetsmål
på 5 % av omsättningen har vi inom
departementet en annan uppfattning än
verksledningen, hur fort detta mål
behöver nås. Vi anser att det är mera
väsentligt, att servicemålet uppfylls i
första hand".

5.2.2 KVALITETSKRAVETS VIKT

Vidtagna åtgärder

Beträffande det externa kvalitetskravets effekter på

Verkens vidtagna åtgärder, förhindrade kvalitetsmåtten

mer att åtgärder företogs, än att måtten gav upphov

till nya åtgärder. Detta beroende på att ägarens

kvalitetskrav upplevdes vara i konflikt med ägarens

utdelningskrav.

Verk A:s ledning ansåg exempelvis att det var en

stående målkonflikt för dem, vilka av dessa två krav de

skulle prioritera. Ledningen försökte medvetandegöra

för ägaren konflikten mellan dessa två krav. Ledningen

gjorde beräkningar av vad ytterligare 1 % höjning av

kvalitetskravet skulle medföra på Verkets totala

resultat. Enligt ledningen skulle det innebära ungefär

100 mkr:s försämring. De åtgärder som framförallt

förhindrades av kvalitetskravet var enligt ledningen
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personalrationaliseringsåtgärder. Kravet förhindrade
ibland nedläggning av kontor i glesbygder. Att upprätt
hålla näten var således en del av kvalitetskravet

enligt Verkens ledningar. Verk A ansåg även att det
mera direkt användes i Statens regionalpolitik. Exem

pelvis ansåg ledningen att inrättandet aven särskild

Blekingeregion var en eftergift åt de regionalpolitiska
strävandena.

Åtgärder för att förbättra Verkets långsiktiga kvali

tetsnivå var märkligt nog vanligast i Verket med

lönsamhetsproblem, Verk B. Där vidtogs under undersök
ningsperioden flera långsiktiga investeringar, som på
sikt markant skulle höja kvalitetsnivån. Förklaringen
är förmodligen inte externa kvalitetskravets höga
prioritering, utan som beskrivs ovan att dessa åtgärder

på sikt skulle möjliggöra att Verk B skulle klara

ägarens utdelningskrav.

Kunskap om kvalitetsmåtten.

De externa kvalitetsmåtten hade dålig prec~s~on. Det

förhindrade enligt RRV (1989) att Verk C kunde göra
någon närmare analys av ägarens regionala och sociala
krav. De otydliga interna kvalitetskraven berodde

delvis enligt RRV (1989) på de oprecisa externa kvali

tetskraven. RRV:s slutsats (sid. 31) av deras intervju
undersökning om interna kvalitetsmåttens vikt inom Verk

C var att kvalitetsmåtten snarare speglar marknadens än

statsmakternas krav.

Som framgår av beskrivningen av det interna kvalitets

kravets vikt i huvudavsnittet ovan, var de interna

kvalitetskraven ofta otydliga och kunskapen om dessa

kravs nivåer dålig. Det gällde i ändå högre grad för

det externa kvalitetskravet. I flera fall var det

dessutom oklart, huruvida kvalitetskravet var ett
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internt eller externt krav.

För Verk D var det externa kvalitetskravet så otydligt
att dess vikt ej närmare studerades.

I Verk B fanns ett internt men även delvis externt
kvalitetsmått, som mätte säkerheten. Övriga kvalitativa

mått i Verk B var bland annat punktligheten, som hade
låg nivå internationellt sett. Verket hade fått mycket
klagomål ifrån näringslivet för detta. Verket hade
därför flera projekt på gång under undersöknings
perioden, för att bland annat få bättre kontroll på var
deras godsvagnar befann sig. Det tycktes Verket inte
riktigt veta. Kvalitetsmedvetandet i Verket förefaller
därför ha varit mycket otydligt.

Ägarens uttalade prioritering av kvalitetsmåtten

Ägaren ansåg under hela undersökningsperioden att
kvalitetsmåtten jämte utdelningskravet var Verkens
huvudmål. Kvalitetsmåtten mätte bland annat glesbygds
servicen.

Ägarrepresentanterna ansåg glesbygdsservicekravet vara

mera ett regionalpolitiskt krav än ett generellt

sysselsättningskrav. Ägarna ansåg att exempelvis Verk A

hade en regionalpolitisk roll. Det hade de understru

kit, genom att göra GD till ordförande i Regionalpoli
tiska utredningen.

Vissa aktörer syntes anse att det verkliga syftet med
ägarens höga prioritering av kravet var att exponera
kravet. D.v.s. kravet hade närmast ett rituellt syfte.

Kravet var enbart ett uttalat och inte ett verkligt

ägarkrav. Enskilda riksdagsmän brukade exempelvis

protestera, när kontor lades ner. Men dessa protester

brukade inte gå längre än till riksdagsutskottet, där
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de sållades bort.

Kvalitetsmåttens koppling till ägarens utvärderingssys
tem

Denna koppling fanns, men var inte stor. När kritik på

kvalitetsbrister framfördes under undersökningsperioden

på i första hand två av de studerade Verken, tillsatte

ägaren en utredning. Det kan ses som en viss negativ
utvärdering.

Ägaren var exempelvis missnöjd med den sänkta kvalitets

nivån i Verk A under besparingsprogramsåret.
"Vi är nog inte lika nöjda med Verket som
man var för ett år sedan och vår uppfatt
ning är kanske att Verket har blivit lite
för affärsmässigt".

Affärsverksledningen ansåg ägarens kritik orättvis.

"Den kritik om bristande glesbygdsservice
som Verket fått under senare år uppfattar
vi inom direktionen som orättvis, i och
med att det har skett en strukturomvand
ling i samhället med avfolkning av
glesbygderna. Vi måste av kostnadsskäl
hänga med i denna utveckling och minska
vår service, men då blir vi utsatta för
kritik".

Bland Verk A:s geografiska chefer fanns en medvetenhet

om att ägarna prioriterade kvalitetsmålet högre än led

ningen. De visste även att detta kunde ge utslag i
ägarens utvärdering av ledningen. Speciellt var denna

åsikt utbredd bland de chefer som även de prioriterade

kvalitetskravet högre än vad ledningen gjorde. 30 % av
de regionala och 40 % av de lokala cheferna inom Verk A

trodde inte ägaren var helt nöjd med Verket av denna

anledning.

Även bland HK:s chefer var denna åsikt tämligen ut

bredd. Utvärderingen ifrån ägarens sida skedde inte
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spontant, utan efter påtryckningar ifrån massmedia.
Affärsverksledningen i Verk A ansåg att de fått bevis
för att ägaren var mycket känslig för negativa skrive
rier om Verket i massmedia.

Enligt RRV (1989 sid. 9) var det otydliga externa
kvalitetskravet en grogrund för orealistiska förväntn

ingar ifrån allmänhetens och kundernas sida på Verk c.

5.2.3 PRODUKTIVITETSKRAVETS VIKT

Min slutsats beträffande kravets vikt i de studerade

Verken var att kravet hade ringa vikt. Aktörerna beto
nade dock gärna kravets vikt och kravet gavs god expo

nering i ägardokumenten.
"vi inom departementet konstaterar
således med tillfredsställelse att Verk A
har en bra produktivitetsutveckling".

Kravet följdes ej upp. Trots ägarens konstaterande
(1986) att produktivitetsutvecklingen inom Verk A var
god, visade den empiriska studien att produktiviteten
sedan måttet infördes 1984 haft en negativ utveckling
under perioden 1984-86.

Produktivitetskravet var aldrig föremål för några dis

kussioner mellan ägaren och affärsverksledningen i nå
got av de fyra affärsverken under undersökningsperio

den.

5.2.4 FINANSIELLA RESTRIKTIONERNAS VIKT

De finansiella restriktionerna särskiljs i investe

rings- och övriga finansiella restriktioner.

5.2.4.1 INVESTERINGSRESTRIKTIONERNAS VIKT

Den empiriska studien bekräftade de statliga utred-
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ningarnas konstaterande att fram till i början av

80-talet hade investeringskravet varit de flesta af
färsverks huvudkrav, se kapitel 4.

Då låg tonvikten av ägarens styrning i Verk A framför
allt på en styrning av fastighetsinvesteringarna.
Ägaren granskade noga exempelvis Verk A:s byggnadspla
ner. Ägaren diskuterade exempelvis inte alls personal

kostnaderna, som var 80 % av Verk A:s kostnader. Det

hade affärsverksledningen enligt egen utsago då varit
mycket kritisk till.

Investeringsrestriktionskravet fanns vid undersöknings
perioden till viss del kvar i några av Verken, men hade

låg vikt. Bland annat var Verk A ibland tvunget att
använda Byggnadsstyrelsen vid stora fastighetsinveste
ringar. Detta trots att Verket enligt ledningens utsago

kunde bygga billigare själv. Vidare måste Verk A anmäla

stora datainvesteringar till ägaren samt vänta på
godkännande för de största investeringarna. Det senare
hade medfört att vissa investeringar blivit senarelag

da.

Ibland kunde ägaren även ha en annan uppfattning om
vilka investeringar som borde göras. Ägaren hade exem

pelvis ibland lagt andra aspekter än ekonomiska på Verk
A:s stora investeringar. Enligt affärsverksledningen
hade ägaren dock varit öppen för Verkets argument och i
slutändan böjt sig för dessa. Exempel var Verk A:s

kostnad för uppköp av dataterminaler på 300 mkr 1986.

Ägaren hade önskat att Verket skulle köpa ifrån Ericsson,

men Verket ville ha Philips datorer och fick sin vilja

igenom.

Även ägaren upplevde att kravet fortfarande existerade,

men att det hade relativt låg eller i vissa fall mycket

låg vikt. Departementet bedömde olika aspekter som
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exempelvis sysselsättningseffekter m.m. Ägarrepresen

tanten för Verk A kunde inte påminna sig något fall

under senare år, när ägaren gått emot verksledningens

uppfattning.

Om investeringen dock ej kunde genomföras med självfi

nansierade medel utan med statliga budgetmedel, var

ägaren betydligt mer restriktiv i sin inställning. Det

erfor Verk D under undersökningsperioden.

"Verk D har full frihet att köpa skog för
de medel som frigörs vid försäljning av
skog. Däremot är vi på departementet inte
så pigga på, att de nu i oktober 1985
vill köpa ytterligare skog i budgetunder
skottstider".

Majoriteten av de viktigaste uppgivna åtgärderna, som

Verkens aktörer vidtagit under perioden 1984 - 86, var

som beskrivs ovan investeringsåtgärder. Min slutsats är

likväl att dessa investeringsåtgärder inte var föran

ledda av kvalitets- och investeringskraven utan av

utdelningskravet.

5.2.4.2 ÖVRIGA FINANSIELLA RESTRIKTIONERNAS VIKT

Som beskrivs i kapitel 4 hade de studerade Verken olika

finansiell frihet under undersökningsperioden.

Den avgörande faktorn för Verk C:s finansiella frihet

var enligt affärsverksledningen det stora investerings

behovet som Verkets ledning konstaterade i början av

80-talet.

Verken ansåg att de själva initierat den ökade hand

lingsfriheten. Ägaren däremot syntes mena att ägaren

initierat förändringen, för att accentuera Verkens

resultat- och verksamhetsansvar.

Enligt egen utsago var det exempelvis departementet som
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gett Verk B frihet för investeringar i rullande

material m.m. Även gett Verk B möjlighet att finansiera
dessa investeringar med medel ifrån Riksgäldskontoret
på marknadsmässiga villkor och även i viss utsträckning
använda den externa kreditmarknaden.

Den finansiella restriktionen gällde inte enbart upp

låningssidan utan även inlåningen. Verk A måste vid un
dersökningsåret 1986 fortfarande placera överskottsme

del inom den statliga affärsbanken och inte till helt

marknadsmässiga villkor. Ett högt prioriterat önskemål

ifrån affärsverksledningens sida var ett slopande av

denna restriktion. Den finansiella restriktionen var

enligt ledningen viktig. Den minskade markant deras

resultat.

I dessa förhandlingar med ägaren fick affärsverks led

ningen stöd ifrån personalorganisationen, vilket ökade

deras förhandlingsstyrka. Denna restriktion slopades
även i slutet av undersökningsperioden.

Ifråga om andra förändringar av ägarkraven hade perso
nalorganisationerna ofta gått emot affärsverksledningen.

Det kan ha minskat verksledningens förhandlingsstyrka.

5.2.5 PRISRESTRIKTIONENS VIKT

Det finns två orsaker bakom detta krav, monopol- och

"public service"-skälen, se kapitel 4.

Om affärsverket ifråga driver någon verksamhet i mono

polställning, ansåg departementet att det inte var mer

än rätt att ägaren borde ha vissa synpunkter på priser

och taxor.
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Kravets vikt var mycket olika i de fyra studerade

Verken. Inom Verk A var kravet viktigt. Det påverkade

Verk A:s handlingsmönster. Enligt affärsverksledningen

innebar det att 25 % av Verkets verksamhet därmed var

reglerad. Det spärrade deras möjligheter att komma till

bra förhandlingslösningar med stora kunder. Kravet hade

varit ändå mer strikt tidigare. Som en följd av införan

det av självfinansieringskravet hade ägaren blivit mer

generös med dispenser.

I Verk B menade ägaren att något priskrav ej behövde

ställas, eftersom monopolskälet för detta Verk i

motsatt till de övriga kommunikationsverken ansågs

saknas. Verkets ledning menade däremot att ägarna i

realiteten fortfarande ställde detta krav, även om de i

proposition uttalat att det inte gjordes. Som exempel

angavs att departementet nyligen kritiserat dem för

deras prissättning, trots att "vi numera på papperet

har fått fria händer för pris- och taxesättning". I

Verk B hade prisrestriktionen viss vikt.

Trots att monopolskälet delvis fanns och att kravet ut

talats i flerårsplanen, var kravet i Verk C oviktigt.

Prisrestriktionen sågs inom Verk C enligt RRV (1989) av

ledningen som en del av ägarens regionala och sociala

krav. Det var liksom övriga allmännyttiga krav otydligt
utformat.

Även i Verk D är intrycket av de empiriska iakttagelser

na att prisrestriktionen var oviktig. Verk D var det

enda av de studerade Verken som ej var kommunikations
verk.
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5.2.6 LÖNERESTRIKTIONENS VIKT

Kunskap om l8nerestriktionen

Kunskapen om lönerestriktionen var hög inom Verken.

Lönerestriktionen medförde enligt flera intervjuperso

ner att lönernedvetandet ökade. Det gällde exempelvis
inom Verk A.

Kunskapen var stor om vilken lönenivå utomstående ex

perter fick. De erhöll i vissa fall marknadsmässiga

löner. Verkens lönestruktur kom därmed inte att över

ensstämma med den hierarkiska strukturen. En utomståen

de extern expert rekryterades under undersökningsperio
den, som chef för Verk A:s fastighetsenhet. Han erhöll
då samma lön som vid tidigare anställning. Därmed fick

han högst lön inom Verket. Det väckte kritik ifrån
personalorganisationen.

"Chefslönerna är hemliga men alla vet vad
alla har här. Frågan diskuteras nu mycket
inom Verket".

I Verk A upplevde samtliga direktionsmedlemmar utom en
att det var en viktig restriktion för Verket. Denna
åsikt delades inom Verk A av samtliga HK-avdelningsche

fer och samtliga regionchefer med två undantag. Verkets
GD gick t.o.m. förbi Statens chefslönenämnd vid rekry

teringen av externa specialister, för att minska re

striktionens vikt. GD tog då en personlig risk enligt

Verkets personaldirektör.

Förutom att restriktionen hade effekter på personal

sammansättningen, ansågs kravet begränsa möjligheterna

att nå utdelningskravet. Detta eftersom Verken är

mycket lönekostnadsberoende. Den stora andelen låglöne

grupper gör att det statliga lönesystemets låglönepro

fil får konsekvenser för Verkens konkurrenssituation.
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L6nerestriktionens prioritering.

Lönerestriktionen gavs i allmänhet en hög prioritering

inom Verken. 75 % av samtliga intervjupersoner i Inter
vjuundersökning 1 tyckte att det fanns väsentliga

faktorer emot att fortsätta det nuvarande arbetet.

Hälften av dessa motiverade det med dålig lönenivå.

Någon helt enhetlig uppfattning om restriktionens

prioritering fanns dock inte inom de undersökta Verken.

Vissa aktörer ansåg restriktionen mindre viktig.

De fackliga organisationerna prioriterade restriktionen

högt. I allmänhet inte utifrån en negativ utan ifrån en

positiv värdering. De tyckte restriktionen var viktig

och riktig.

De empiriska iakttagelserna tydde på att ägarrepresen

tanterna inte ansåg att lönerestriktionen var viktig,
men ej helt oviktig.

5.2.7 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER BETRÄFFANDE DE
EXTERNA KRAVENS VIKT

5.2.7.1 SAMMANFATTANDE ANALYS

Analysen av de externa kravens vikt i de fyra studerade

Verken sammanfattas i figur 8 nedan. Analysen av

kravens vikt är gjorda utifrån de fyra olika delkri

terierna. För ett av kriterierna har en skillnad gjorts

i figuren mellan Verk A som var huvudstudieobjekt, Verk

B som hade lönsamhetsproblem under undersökningsperioden

och övriga två studerade Verk. Det gällde prioriterings

kriteriet. Detta beroende på att en väsentlig skillnad

mellan Verken existerade beträffande kravens vikt efter

detta delkriterium. För övriga tre delkriterier kunde

ej iakttagas någon väsentlig skillnad mellan Verken.
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Därmed har inte en differentiering mellan Verken gjorts
för dessa delkriterier.

Utdelningsmåttet bedömdes i Verk B enligt samtliga fyra

delkriterier ha hög vikt. I övriga Verk hög vikt enligt

tre delkriterier och medelhög vikt enligt ett, nämligen

prioriteringskriteriet.

Som framgår av figur 8 var enligt samtliga delkrite

rier, förutom graden av kunskap, externa lönsamhets

måttet oviktigt i samtliga Verk som hade detta mått.

Externa kvalitetsmåtten i Verk A och Verk C hade medel

hög vikt enligt samtliga delkriterier, förutom

kunskapskriteriet som indikerade låg vikt. I Verk B

hade externa kvalitetsmåtten lägre vikt än i övriga

kommunikationsverk. Den låga kunskapen om kravet i

samtliga Verk berodde på kravets otydliga utformning.

Enligt de använda kriterierna var det externa kvalitets

kravet i de studerade kommunikationsverken varken

viktigt eller oviktigt. Att kvalitetsmåtten ofta hade

viss vikt märktes i studien genom ägarens prioritering

av kravet samt att viss koppling fanns med ägarens

utvärderingssystem. Min konklusion att kvalitetsmåtten

likafullt inte hade stor vikt, har sin grund i den

bristande kunskapen som de geografiska cheferna hade om

måttens nivåer. Det var en följd av kravets otydliga

konstruktion.

Produktivitetsmåttet var oviktigt enligt samtliga

delkriterier i samtliga Verk. Produktivitetsmåttet

syntes av aktörerna mer uppfattats som ett internt

krav än som ett externt. Men som framgår av det

tidigare huvudavsnittet var dock inte kravet ens

viktigt i den interna processen.
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Av restriktionerna bedömdes investeringsrestriktionen

enligt samtliga delkriterier förutom kunskapskriteriet
ha låg vikt.

Kunskapen om lönerestriktionen var liksom om övriga

restriktioner kunskapen i allmänhet god, både om

restriktionens nivåer och deras effekter. Lönerestrik

tionen var därmed inte oviktig i de studerade Verken,

i synnerhet inte inom Verk A.

Finansiella restriktionen beträffande upp/inlåningsmöj

ligheter hade medelhög vikt i Verk A och relativt låg

vikt i de övriga Verken som hade denna restriktion.

Prisrestriktionen var enbart viktig i Verk A.

5.2.7.2 SLUTSATSER

Det under hela undersökningsperioden viktigaste externa

kravet var ägarens utdelningsmått som i de externa
styrdokumenten benämndes avkastningskravet. Utdelnings

måttet hade hög eller medelhög vikt enligt samtliga

inblandade aktörer och enligt samtliga fyra delkrite

rier. Det kan således bedömas som ett viktigt mått i

samtliga Verk.

Ägaren ställde även ett annat överskottskrav på tre av
de studerade Verkens ledningar. Detta krav uttrycktes i

ett lönsamhetsmått.

Detta mått hade låg vikt. Måttet var så oviktigt att

det syntes finnas en tveksamhet hos aktörerna om måttet

överhuvudtaget var ett externt styrmått. Genom att

nivån på utdelningsmåttet var låg och lönsamhetsmåttet

oviktigt, kan sägas att ägaren i praktiken uppställde

ett nollresultatmål. D.v.s. ägaren ställde ett självfi

nansieringskrav.
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Förutom dessa ekonomiska krav ställde ägaren ett kvali
tetskrav på affärsverken. Detta krav hade en betydligt
lägre vikt än utdelningskravet, men var för två av de

studerade Verken inte helt oviktigt. I Verket som ej
klarade utdelningskravet hade kravet låg vikt. I det

Verk som ej var kommunikationsverk, Verk D, studera
des ej kravets vikt.

Ekonomiska Överskotts- Kvali- Produk- In- Övri- Pris Löne-
krav mått tets- tivi- ves- ga rest- rest-

mått tets- te- finan- rik- rik-
Lön- utdel- mått rings- siella tio- tio-
s am- nin9s- rest- rest- nen nen
hets- mått (ej riktio- riktio-
mått Verk nen ner

Viktkriterium D)

1.
Grad av
inverkan på
vidtagna
åtgärder L H M L L

2.
Grad av
kunskap M H L L M H H H

3.
Kravets prio-
ritering

i Verk A L M M L L M M H

i Verk B H L L L L L M

i övriga Verk L M M L L L L M

4.
Grad av kopp-
ling till äga-
rens utvärde-
ringssystem L H M L

H: Hög grad M: Mellanhög grad L: Låg grad

Figur 8. Sammanfattning av analysen av de externa
ekonomiska kravens vikt i de fyra studerade
Verken.



-146-

Beträffande ägarrestriktionerna var dessa inte oväsent

liga under undersökningsperioden, men hade ej heller

stor vikt. Dessa restriktioner är en följd av att

Verken är statliga myndigheter och ej självständiga

bolag. Restriktionerna står till stor del i motsättning

till de ekonomiska måtten, i och med att de försvårar

uppnåendet av dessa mått. En inbyggd konflikt finns här

i Verkens logik.

Restriktionernas vikt skilde sig mycket åt mellan de

fyra Verken. Verk A hade en relativt hög andel allmän

nyttiga uppgifter och bedrev en hög andel av sin

verksamhet i monopolsituation. Därför hade flera av

restriktionerna en medelhög vikt i detta Verk. I övriga

Verk hade enbart lönerestriktionen en medelhög vikt och

övriga restriktioner låg vikt.

Restriktionerna fick allt lägre vikt under undersök

ningsperioden. Det var den enda longitudinella föränd

ring som kunde observeras för de externa kravens vikt

under undersökningsperioden.
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DYSFUNKTIONELLA EFFEKTER

Inledning

I de två tidigare empiriska kapitlen, kapitel 4 och 5,

framgår att den interna styrningen i Verk A under

undersökningsperioden kännetecknades av att de ekonomis~

ka kravens vikt växlade. Under den s.k. besparingsperio

den hade ett personalbesparingsprogram en hög vikt.

Förutsättningen fanns därmed för att kortsiktiga

kostnadskrav skulle få funktionella effekter.

I Verk C hade interna räntabilitetsmåttet hög vikt.

I den externa processen framgår av kapitel Satt vissa

ekonomiska krav hade viss vikt, främst utdelningsmålet.

I detta kapitel beskrivs i vilken grad betoningen på

dessa mål i de studerade ekonomiska interna och externa

styrprocesserna även medförde dysfunktionella effekter.

I synnerhet behandlas de dys funktionella effekterna av
besparingsprogrammet i Verk A. Detta beroende på att de

empiriska iakttagelserna beträffande dessa effekter var
omfattande.

Kapitlet består av fyra huvudavsnitt. Efter det inledan
de huvudavsnittet tar huvudavsnitt två upp problemet

med alltför kortsiktigt agerande. Huvudavsnitt tre

behandlat faran med att svårmätbara uppgifter negli

geras. I fjärde huvudavsnittet görs en sammanfattning

av de empiriska iakttagelserna. Vidare dras här vissa

sammanfattande slutsatser om de dys funktionella effek

ternas omfattning och orsaker.

En dimension för att beskriva budgeterarnas beteende är

att uppdela beteendet i funktionellt och dysfunktionellt,

Hägg, m.fl. (1982 sid. 129).
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Dysfunktionellt agerande är för denna studies syfte

intressant att studera, eftersom det begränsar möjlighe

terna till funktionella effekter av ekonomiska styrrnått.

Att undersöka dysfunktionellt agerande är därför en

naturlig del i en effektstudie. Det är även ett intres

sant studieområde, eftersom ett flertal andra studier

inom den beteendemässiga redovisnings forskningen

studerat detta. Möjligheter till komparativa studier

finns därmed.

Flera forskare varnar för metodsvårigheter vid under

sökningar av de dysfunktionella effekterna, se exempel

vis Hopwood (1973 sid. 45). Bland annat är det svårt

att få ärliga svar i intervjuundersökningar om detta

fenomen. på grund av denna fara med intervjuundersök

ningsmetoden, bör intervjuundersökningar av denna fråga

kompletteras med attitydundersökningar och andra

dokumentstudier. Det anser Östman (1977 avsnitt

10.2.4). Sådana kompletterande studier är resurskrävan

de, inte minst ur tidsynpunkt. De är även de behäftade

med felkällor.

För denna studies syften har det ansetts som tillräck

ligt att studera fenomenet med hjälp aven omfattande

intervjuundersökning~

De i forskningslitteraturen nämnda skälen till dysfunk

tionella effekter kan sammanfattas i följande två orsa

ker. Dels i ofullkomligheter i det ekonomiska styrsys

temets konstruktion. Dels i en intresseskilInad mellan

styrande och styrd enhet.

Enligt van de Poel (1986 sid. 131-132) nämner de "tidi

ga" organisationsteoretikerna exempelvis Weber (1947)

och Selznick (1949) följande fem skäl till uppkomsten

av dys funktionella effekter vid användande av ekonomis

ka kontrollsystem. Dessa anomalier fås då ekonomistyr-



11-P3

-149-

processen inte tagit någon hänsyn till:

1/ Budgeterarnas motivation. 2/ Att budgetens använd

ning måste vara situationsanpassad. 3/ Att det existe

rar mänskliga begränsningar. 4/ Att det finns inomorga

nisationella beroendeförhållanden. 5/ Att planeringspro
cessen i övrigt måste korrespondera med styrprocessen.

Kaplan (1982 sid. 441 - 442) påvisar följande skäl till
de dysfunktionella effekterna. Dels kan budgeteraren

påverka måttprocessen, dels är möjligheterna att beakta

okontrollerbara faktorer och framtida ekonomiska kon

sekvenser i måttprocessen begränsade. Östman (1980 sid.

117 - 118) nämner följande orsaker. Vissa variabler är

svårmätbara i monetära termer, vissa ekonomiska konse

kvenser drabbar även andra enheter och vissa påverkar

senare perioders utfall.

Inom forskningslitteraturen kan särskiljas en pessimis

tisk och en optimistisk skola beträffande de dysfunktio

nella effekternas vikt. Optimisterna menar att biverk

ningarna i allmänhet är begränsade och hanterbara.

Pessimisterna anser däremot att decentraliserad ekono

misk målstyrning ofta har stora dys funktionella effek

ter, främst på grund av intresseskillnaden. Denna
skillnad är svår att bemästra. De pessimistiska

forskarna ser svårigheter att komma till rätta med det

ekonomiska decentraliserade styrsystemets ofullkomlig

heter. Exempel på sådana forskare är Ridgway (1956),

Schiff, Lewin (1970) och Downs, Larkey (1986).

Enligt van de Poel (1986 kap. 6) finns en tendens att

det dysfunktionella beteendet ökar. Orsaken är att

budgettrycket mot kortsiktiga finansiella mått har

ökat, att rörligheten hos budgeterarna har stigit så

att budgeterarna inte behöver konfronteras med följder

na av sitt eget dysfunktionella beteende, att en ökad

koppling sker mellan budgetuppföljning och belönings-
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och sanktionssystem, att organisationer styrs mer och

mer av människor än av teknik samt att omgivningen
förändras snabbt vad gäller teknik, konkurrens, statli
ga interventioner m.m.

Följande fyra typer av dysfunktionellt beteende hos

organisationsmedlemmarna har iakttagits i denna studie.
- Ett alltför kortsiktigt agerande hos budgeteraren.
Det behandlas i avsnitt 6.2 nedan.

- Svårmätbara mål negligeras. Berörs i avsnitt 6.3
nedan.

- Suboptimalt agerande, på grund av att stora beroen

deförhållanden existerar mellan olika enheter inom
organisationen. Det tas upp i kapitel 7 avsnitt 7.3.
- strategiskt beteende. Det mest vanliga strategiska
beteendet är budgettaktiskt agerande. Denna typ av av
dysfunktionellt beteende är i allmänhet beroende på
intresseskillnaden mellan styrande och styrd enhet.
Denna typ av dysfunktionellt beteende behandlas som
nämns i kapitel 4 i en annan forskningsrapport. Där den
med avseende på nämnda rapports syfte bedömdes som mer

ändamålsenlig än i denna studie.

Empirisk forskning har visat att de fyra ovannämnda
typerna av dysfunktionellt beteende i allmänhet är

vanliga inte minst i offentlig förvaltning av bland
annat följande fem orsaker. a. Det strategiska beteen
det är av tradition stort inom offentlig förvaltning.

såväl styrande som styrd enhet har ofta visat lågt

intresse för en ekonomisk inriktning a b. Det kortsik

tiga agerandet i form avanslagstänkande är vanligt.
c. Mätproblemen är i allmänhet större inom offentliga

organisationer än i privata. Det är en följd av offent

liga organisationers mer komplexa målsituation. Det är

svårt att matcha uppgifterna med mätbara mått. d. Be

roendeproblemen är ofta stora. e. Datarapporteringen
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är ofta bristfällig på grund av outvecklade ekonomisys
tem. Det ökar risken för administrativt dysfunktionellt
agerande.

6.2 Alltfo~ ko~tsiktigt

age~ande

Huvudavsnittet är disponerat så att efter en kort

presentation av problemets teoretiska bakgrund följer

en redogörelse av de kortsiktsfaror som iakttagits i

den empiriska studien i såväl den interna som den

externa processen. Därefter behandlas vilka åtgärder

som företagits i den interna processen för att undvika
dessa kortsiktsfaror.

Undersökningsobjekt är i den interna processen framför
allt Verk A under besparingsperioden. I viss mån är

även de interna processerna i Verk B och C medtagna.

Som nämns ovan var de empiriska iakttagelserna beträf
fande Verk B:s och C:s interna processer betydligt mer

begränsade än observationerna gällande förhållanden
inom Verk A. Det gör givetvis analysen av de dysfunk
tionella effekterna i Verk B och C mer osäkra. Beträf

fande förhållandena i Verk C används dock liksom i
analyserna i kapitel 5 de empiriska iakttagelserna

ifrån studien av Charpentier, Samuelson (1989) och

ifrån RRV:s (1989) undersökning. För den externa

processen är undersökningsobjekt Verk A, Verk B och

Verk C under perioden 1984 - 88.

Forskningslitteraturen ger ingen entydig definition av

ett alltför kortsiktigt agerande. Problemet kan bedömas

ur olika aktörers perspektiv. En analys kräver ett

perspektivval. I denna studie ses frågan ur ett lednings

perspektiv. Med ett alltför kortsiktigt agerande menas
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att åtgärden står i motsättning till ett uppnående av
långsiktiga funktionella effekter. Med kort sikt avses
inom ett års sikt.

Åtgärder som görs för att på kort sikt få effekter av
de ekonomiska måtten, behöver givetvis inte stå i
motsättning till åtgärder som utförs för att klara

långsiktiga mål. I allmänhet är de kortsiktiga
åtgärderna i överensstämmelse med de långsiktiga, se

exempelvis Östman (1977 avsnitt 10.2.2).

Ett flertal forskare har empiriskt studerat farorna med

ett alltför kortsiktigt agerande. Van de Poel (1986

kap. 6 avsnitt 5.3) anser att de mest frekventa

kortsiktiga biverkningarna är reduceringar av utveck

lings-, distributions- och marknadsföringskostnader,

försämring av kvalitet, bristande kundunderhåll och ett
alltför intensivt utnyttjande av de mänskliga resurser
na.

I en empirisk studie av engelska kommuners budgetsystem

erfor St~wart (1986 kap. 7) att kommunerna i allmänhet
inte hade en långsiktig plan. Planeringshorisonten var
enbart ett år beroende på osäkerhet med finansierigen,

vilken huvudsakligen skedde med statsbidrag. Bergstrand,

Olve (1982 kap. 7) och Samuelson (1990 avsnitt 3.3.1)

hänvisar till att kortsiktigt tänkande är vanligt i
offentliga organisationer.

8.2.1 IAKTTAGNA KORTSIKTSFAROR

Fem typer av kortsiktsfaror kunde konstateras i denna

studie. Kortsiktiga resursreduceringar som medförde

bristande arbetstillfredsställelse hos organisationens

medlemmar, uteblivna investeringssatsningar, kortsik

tiga försäljningsrisker, kortsiktiga produktrisker och

administrativt dysfunktionellt agerande.
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8.2.1.1 BRISTANDE ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSE

Tidigare forskningsresultat

Likert (1961 kap. 1 och 2) understryker svårigheterna
för en organisation att leva upp till överordnade mål

för den ekonomiska utvecklingen, om styrande enhets
ledarskapsstil innebär att de anställda upplever bris

tande arbetstillfredsställelse. Likert erfor att hög

frånvaro och stor personalomsättning blev följden av
kortsiktiga besparingsprogram. Enligt Östman (1980

avsnitt 5.2) kan minskad arbetstrivsel bli konsekvensen
av att rationaliseringsprogram drivs för långt. Det kan

uppkomma när måttstyrningen stöder vissa uppgifter

mycket effektivt, medan andra uppgifter blir lidande.

Relevanssvårigheter kan således leda till bristande ar

betstillfredsställelse.

Argyris (1952, 1953) erfor att ett hårdare budgettryck
innebar att arbetstillfredsställelsen hos budgeterarna

blev sämre. Budgeterarna misslyckades oftare. De
tappade intresset. Effektiviteten blev sämre. Självför
troendet minskade. Tendensen att ge upp ökade. Nya
situationer blev skrämmande. Förväntningar om nya

misslyckanden uppkom. Vidare ökade dagdrömmeriet,

relationsproblemen och tendenser att skylla ifrån sig.

Ridgway (1956) gjorde samma erfarenheter. Ett ökat
budgettryck ledde till dys funktionella effekter i form

av individuella spänningar, som tog sig följande
uttryck. Ökad stress. Motsättningar mellan grupper på

grund av suboptimering. Förändring av organisationens

maktstruktur. Minskad sammanhållning i gruppen. Föränd

ringar i organisationens kulturmönster och normer.

Tysta överenskommelser mellan organisationsmedlemmarna

att inte överskrida vissa prestationsnivåer.
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Ridgway erfor att dessa negativa effekter på arbetstill
fredsställelsen uppkom speciellt om måttstyrningssyste

met var så sofistikerat att ett ökat btidgettryck inte
kunde kompenseras genom att andra mål negligerades.

D.v.s. om det inte gavs möjligheter till strategiskt
agerande. De dysfunktionella effekterna, dålig arbets

tillfredsställelse och strategiskt beteende, kan

således vid ett ökat budgettryck vara substitut. Även

andra forskare har funnit att de dysfunktionella

effekterna är i viss grad substitut.

Av de ovan relaterade forsknings iakttagelserna framgår

att bristande arbetstillfredsställelse bedöms som en

väsentlig dysfunktionell effekt. Med bristande arbets

tillfredsställelse är det svårt att uppnå funktionella

effekter av det ekonomiska styrsystemet. Hofstede

(1967) använde, som nämns i kapitel 1, i sin kända

studie av ekonomiska styrsystems effekter arbetstill
fredsställelsen som en av de två beroende variablerna.

Det visar vilken vikt forskningslitteraturen fäster vid

denna faktors betydelse, för att uppnå funktionella
effekter av ekonomisk styrning.

Flera forskare har erfarit att bristande arbetstill

fredsställelse kan uppkomma av ekonomisk styrning,

ifall systemet används på ett alltför intensivt sätt
och brukarna är för rigida.

"The intensive use of complex measures by
management can thus make the cure worse
than the disease", Downs, Larkey (1986
sid. 91).

Styrningen måste därför vara situationsanpassad.

Speciellt är detta viktigt i offentliga organisationer,

där beroendeförhållandena är stora och verksamheten

ofta svårmätbar. Ytterligare en orsak till att arbets

tillfredsställelsen i offentliga organisationer ofta

sjunker, som en följd av införandet av ett måttstyr-
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ningssystem, är ovanan med en ekonomisk effektivi
tetsinriktning. Måttstyrningen avslöjar ineffektivitet.
Det får eventuellt som konsekvens negativa utvärde
ringar av budgeterarna. Det kan leda till sjunkande
arbetstillfredsställelse, som medför ytterligare
negativa utvärderingar. En ond cirkel skapas. Själva
införandet av måttstyrningssystemet kan därmed minska

den ekonomiska inriktningen. Ridgway (1956) var den
första forskare som påpekade att medicinen ofta ger

större biverkningar än själva sjukdomen. Detta om

medicinen är decentraliserad ekonomisk måttstyrning och
sjukdomen är felaktig ekonomisk inriktning.

F6ljande sju empiriska iakttagelser angående bespa
ringsprogrammets inverkan på arbetstillfredsstKllelsen
i Verk A gjordes.

1/ De vanligaste åtgärderna, som de geografiska chefer

na vidtog inom Verk A för att klara besparingsprogram
mets budgetkrav, var åtgärder som direkt berörde

personalens arbetssituation. Atgärderna gällde rekryte
ringsstopp, omorganisationer, noggrannare kontroll av

övertidsuttag, minskning av vikariestammen, inställd
utbildning, individuella genomgångar samt överflyttning

av vissa tjänster på entreprenad. Som nämns i kapitel 5
hade nästan samtliga regionala chefer vidtagit sådana
åtgärder under hösten 1986 eller under 1987. Tonen mot

personalen blev en annan än tidigare.

"Inom min region ändrade vi rekryterings
rutinerna. Jag skrev brev till samtlig
personal och sa att man skall jobba och
inte ha ledigt. Vidare sammankallade jag
alla operativa chefer på en söndag, samt
drog ner utbildningen".

2/ 85 % av de regionala och 70 % av de lokala cheferna

gav exempel på olika former av biverkningar som uppkom

mit av åtgärder för att klara besparingsprogrammets
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personalkostnadskrav. Den vanligaste uppgivna dysfunk

tionella effekten syntes vara bristande arbets

tillfredsställelse hos personalen. Exempel på uppgivna

biverkningar som indikerade bristande arbetstillfreds

ställelse var dålig arbetstrivsel, hög sjukfrånvaro,

maskningsaktioner, ökad personalrörlighet, sämre
relationer mellan de geografiska cheferna och personal

organisationerna samt problem med kunder och massmedia.

på vissa orter uppgavs sjukfrånvaron ha ökat med

omkring 25 % vintern 1986/87. Eftersom samma iakttagel

se kom ifrån olika källor kan denna siffra vara rela

tivt riktig.

3/ Sambandet mellan de höjda personalkostnadskravni

våerna och arbetstillfredsställelsen såg hälften av de

geografiska cheferna som ett hinder för möjligheterna

att få huvudsakligen funktionella effekter av bespa

ringsprogrammet.

Den höga genomsnittsåldern hos personalen och även

andra orsaker gjorde att organisationen enligt många

geografiska chefer var lite trögrörlig och att ett

ettårsprogram som besparingsprogrammet därför var för
kortsiktigt.

"Det finns en rationaliseringspotential
inom Verket som gör att det på kort sikt
är möjligt att fylla målen, men jag tror
inte att det går genom drastiska åtgärder
som nu i form av besparingsprogrammet,
utan genom små åtgärder och träget och
envetet jobb".

4/ Hälften av såväl de regionala som de lokala cheferna

tyckte överhuvudtaget att ettåriga krav leder till för

stor kortsiktig verksamhet, som medför bristande ar

betstillfredsställelse hos personalen.

5/ Två tredjedelar av såväl de regionala som de lokala

cheferna uppgav att den bristande arbetstillfredsstäl-
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lelsen hos underlydande personal inverkade negativt på

deras egen arbetstillfredsställelse. Vissa upplevde sig

som "fogdar under Gustaf Vasa som måste mjölka ut så

mycket det går ur personalen". Det var enligt många

ingen bra långsiktig strategi. Vissa hade till och med

kommit i konflikt med den egna personalen. Flera

geografiska chefer tyckte att besparingsprogramrnet lett

till en ökad personlig arbetsbelastning för dem.

"Arbetet är himla jobbigt. Man skall
informera personal och kunder. Det är för
mycket att göra. Man hinner inte med det
man vill. Det är för jobbigt att både
vara chef och ha hand om operativ verksam
het. Vi har fått för dålig utbildning
ifrån regionen för att klara bägge
sysslorna. Dessutom har vi nu stora
personalproblem och därför tycker man att
man bara står och stampar".

Flera menade att besparingsprogramrnets krav medfört

konflikt mellan personalgrupper, vilken var svår att
hantera.

"Besparingsprogrammet upplever jag
som en katastrof. Vi får nu tillgripa
olika nödåtgärder för att klara
situationen, exempelvis genom att
nyrekryterade får högre lön än de
gamla. Det leder till missnöje hos
den gamla personalen. Man känner sig
förbigången, vilket påverkar servi
cen. Det märks klart. Man gör vad man
skall men inte mer. Det är ett stort
bekymmer för mig".

En annan iakttagelse, beträffande de geografiska che

fernas egna arbetstillfredsställelse under besparings
programsperioden, var att 75 % av de regionala och 90 %

av de lokala cheferna ansåg att det fanns klara positiva

faktorer som talade för att de skulle fortsätta sina

arbeten. Samtidigt fanns även klara negativa faktorer,

främst i form av att arbetet upplevdes som slitsamt. 80

% av de regionala cheferna och 70 % av de lokala såg

klara nackdelar med arbetet. Av gruppen bland de lokala

cheferna som fann klara nackdelar tyckte tre fjärde-
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delar att arbetet var slitsamt. Det innebär att drygt

hälften av de lokala cheferna tyckte detta. Bland
regioncheferna menade drygt 1/3 att arbetet var slit
samt.

6/ Målkonflikten mellan personalkostnadsmålet och

personalens arbetstillfredsställelse såg 2/3 av såväl

de regionala som de lokala cheferna som ett synnerligen
besvärligt prioriteringsproblem, som de personligen

hade erfarenhet av under de två senaste åren.

7/ Affärsverksledningen ansåg dock inte att besparings

programmets dys funktionella effekter på personalens

arbetsti~lfredsställelsevar något större problem.

Ledningen såg enbart att besparingsprogrammet hade haft

vissa dys funktionella effekter på det mer svårmätbara

kvalitetsmålet. Den tyckte överhuvudtaget inte att

kortsiktsfarorna var så stora inom Verket.

Sammanfattande slutsatser om besparlngsprogrammets
dysfunktlonella effekter på arbetstll1fredsställelsen.

Några bestämda slutsatser är svåra att göra om vilken

vikt som den dysfunktionella effekten "försämrad
arbetstillfredsställelse" hade inom Verk A under

besparingsperioden. Det skulle fordra ytterligare

undersökningar om personalens attityder och hälsotill

stånd. Vad gäller sjukfrånvaron och personalomsätt

ningen konstaterades visserligen i flera regioner en

ökad sjukfrånvaro och personalomsättning under denna

period, men andra förklaringsvariabler till dessa

fenomen finns. Personalomsättningen steg i storstads

områdena allmänt i hela offentliga sektorn under

perioden orsakat aven arbetskraftsbrist. Även sjuk

frånvaron ökade under vintern 1986/87, på grund aven

ovanligt sträng vinter.
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Arbetskraftsbristen medförde en väsentligt ökad konkur
rens om arbetskraften, vilket i sin tur gjorde att
missnöjesyttringar fick större spelrum.

För de geografiska chefernas egna arbetstillfredsstäl
lelse innebar besparingsprogramsåret en påfrestning.
Den empiriska studien visade dock att de geografiska

cheferna i allmänhet trivdes i sina arbeten. För vissa
av dem sjönk dock arbetstillfredsställelsen på grund av
besparingsprogrammet. Detta utan att de för den sakens

skull upplevde en direkt negativ arbetstillfredsställ
se.

Mitt huvudintryck ifrån den empiriska studien är lika
fullt att besparingsprogrammet medförde en icke oväsent

lig bristande arbetstillfredsställelse hos personalen i
Verk A.

En analys av rationaliseringsprograms effekter görs i
kapitel 7.

Empiriska iakttagelser i den externa processen

Anomalier i form av bristande arbetstillfredsställelse
i den externa processen undersöktes även i denna
studie.

Min slutsats är att denna styrrelation inte orsakade

någon högre grad av dysfunktionalitet i form av bris

tande arbetstillfredsställelse hos de studerade Verkens

ledningar. Undantaget var Verk B. Denna slutsats görs

både utifrån dokumentstudier som vittnar om lång

tjänstgöringstid och låg personalomsättning på såväl

lednings- som "middle-management"-nivå och utsagor om

passiva relationer med ägaren. Relationen syntes inte

inverka på aktörernas arbetstrivsel varken positivt

eller negativt. Förutom för Verk B företog ägaren få
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åtgärder, som syftade till att direkt påverka verksled
ningarnas arbetstillfredsställelse.

"Kontakter med ägaren gäller aldrig hur
affärsverksledningen sköter verksamheten.
Någon utvärdering av verksamheten ifrån
ägarens sida sker inte.

Existerade ett bristande förtroende för verksledningen
ifrån ägarens sida, företogs emellertid åtgärder som

kom att påverka ledningens arbetstillfredsställelse
negativt. I Verk B uttalade samtliga intervjupersoner

på såväl lednings- som "middle-management"-nivå att de

upplevde bristande arbetstillfredsställelse. Denna

brist härleddes antingen till upplevt misstroende ifrån

ägarens sida,

"Arbetet är frustrerande", "Ägaren gör
ofta arbetet till ett helvete för oss".

eller till åtgärder som man kände sig tvungen att vidta

för att nå utdelningskravet.
"Man känner sig hela tiden otillfreds
ställd i jobbet, man har för många bollar
i luften".

Den bristande arbetstillfredsställelse, som en effekt
av den externa processen, förefaller ha sänkt såväl

motivationen som prestationsnivån hos affärsverksled
ningen i Verk B. Verk B var det enda Verk som inte

klarade ägarens utdelningskrav.

8.2.1.2 UTEBLIVNA INVESTERINGSSATSNINGAR

En medveten passivitet i verksamheten kan på kort sikt

vara kostnadsreducerande. Passiviteten innebär dock en
långsiktig verksamhetsrisk. Tre sådana typer av pas

sivt agerande kunde empiriskt urskiljas. Dels uteblivna

investeringssatsningar, dels passiv försäljningspolitik

vilket kan leda till en försäljningsrisk på lång sikt,

dels uteblivna reparations- och underhållskostnader

vilket kan medföra produktionsrisker.
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I detta avsnitt behandlas den första risken och i

påföljande avsnitt de två övriga riskerna.

Ett flertal forskare har påpekat att en vanlig kort

siktsfara är att budgeterarna ej gör långsiktiga

satsningar. Se exempelvis van de Poel (1986, sid. 139),

Empiriska iakttagelser och slutsatser i interna proces-
sen.

Hälften av de regionala och en tredjedel av de lokala

cheferna i Verk A gav under besparingsperioden exempel

på uteblivna investeringssatsningar. Detta som en följd

av deras nuvarande inriktning mot att klara de ettåriga

budgetmålen och då speciellt personalkostnadsmålet. De

uteblivna investeringssatsningar som framförallt

nämndes var inte materiella investeringssatsningar utan

immateriella i form av utbildningsinvesteringar. Dessa

hade skurits ner när besparingsprogrammet kom. Utbild

ningsplaneringshorisonten upplevdes nu av många som för

kort. Enligt flera intervjupersoner kostade detta mer

än att ha en långsiktig utbildningsplan. Att rekrytera

personal för att få balans igen, ansågs vara förenat

med stora svårigheter.

Inom Verk B och Verk C var bristande materiella investe

ringssatsningar, på grund av strävandena att nå de

kortsiktiga budgetmålen, ett problem. Framkomligheten

på nätet var exempelvis nu (1986) ett bekymmer inom

Verk C. Min empiriska slutsats är att inriktningen mot

räntabilitetsmåttet var orsaken till denna biverkan

i Verk C.

Empiriska iakttagelser och slutsatser ! externa proces
sen

I den externa processen kunde denna kortsiktsfara
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empiriskt iakttagas i samtliga tre studerade Verk.

Ägarens prioritering av utdelningskravet hade som visas
i kapitel 5 medfört en upprioritering av kortsiktiga
lönsamhetskrav på de långsiktiga kravens bekostnad.
Sedan slutet av 70-talet hade observerats att de lång
siktiga investeringssatsningarna i Verken uppskjutits.
Under undersökningsperioden hade därför flera av Verken
stora investeringsbehov. Detta trots att de som framgår
av kapitel 3 var mycket stora investerare. För Verk B:s
del uppskattades detta behov 1987 till 10 mrdkr (se
prop. 1987/88:50). Vissa aktörer ansåg dock att tidiga
re styrform i form av bland annat investeringsstyrning
varit ändå mer kortsiktig.

"Ägarstyrningen är ibland lite kortsik
tig, men inte alls lika mycket nu som
tidigare, när ägarstyrningen främst

.. -bedrevs genöm investeringsstyrning,
vilket ledde till ryckigheter i vår
planering".

Denna biverkan existerade således i såväl den interna
som i den externa processen i icke obetydlig omfattning.

8. 2.1.3 FÖRSÄLJNINGSRISKEN

Inom Verk A var denna typ av kortsiktig biverkan av
besparingsprogrammet i interna processen nästan lika
vanlig som uteblivna utbildningssatsningar, d.v.s. rätt
vanlig.

45 % av de regionala och 35 % av de lokala cheferna gav
exempel på denna biverkan inom deras eget verksamhets
område under besparingsperioden. Åtgärderna syftade
inte till att öka intäkterna. De geografiska cheferna

hade små möjligheter till prisförändringar och överin
säljningar. Den regionala och lokala handlingsfriheten
att påverka försäljningsintäkterna var liten. Däremot
fanns möjligheter att påverka försäljningskostnaderna.
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De kostnadsbesparande försäljningsåtgärderna som

gjordes var minskningar i marknadsföringskostnader och
försämrad kundvård. Det var speciellt vanligt att stor
stadens lokala chefer gjorde detta. Affärsverksled
ningen förnekade att det var ett problem. "Vi gör inga

tvära kast på försäljningssidan inom Verket". Inom de
avdelningar på HK som stått för Verkets nya affärsmäs
siga utveckling fanns dock en kritik mot den nya
inriktningen som besparingsprogrammet innebar. Dessa
avdelningar ansåg att GD:s besparingsprogram var

alltfört kortsiktigt och ett kluvet mål, där man glömt
bort intäktssidan för mycket. Det ansågs försvåra för

divisionernas affärsmässiga avdelningar att förmedla

sina styrsignaler ner till regionerna.

Försäljningsrisker existerade således i Verk A under

besparingsperioden.

8. 2.1.4 PRODUKTIONSRISKEN

Två typer av produktionsrisker kunde empiriskt iakttas
i den interna processen under besparingsperioden,

underhållsreduceringar och kvalitetsnedskärningar.

Underhållsreduceringar

När kortsiktiga åtgärder görs för att minska antingen
underhållskostnader eller investeringar av ersättnings
karaktär eller reparationer av lokaler, maskiner och

fordon, innebär det en produktionsrisk. De minskade

kostnaderna för nuvarande period kan komma att innebära

större kostnader eller uteblivna intäkter i senare

perioder. Östman (1977) erfor att några divisionschefer

avsiktligt låtit kostnaderna för reparationer och

underhåll bli mindre än budget under det undersökta

lågkonjunkturåret 1975. I vissa fall tyckte man att

besparingsaktiviteterna för dessa kostnader drivits för
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långt, medan andra menade att kostnadsbesparingar av

den typen inte var så vanliga. Flera intervjupersoner i

Östmans studie ansåg snarare att under lågkonjunkturår

kom reparations- och underhållsarbetena att bli rätt

omfattande. Det var då möjligt att göra sådana arbeten

till lägre kostnader, i och med att det fanns ledig

kapacitet. Allmänt sett tyckte intervjupersonerna i

Östmans studie (1977 avsnitt 7.1) att det var svårt att

på egen hand göra sådana åtgärder. Då det innebar en

riskavvägning mellan besparingar under en period kontra

risken för intäktsbortfall och framtida kostnader på

grund av driftsavbrott under en senare period.

Denna produktionsrisk grundlades på vissa håll inom

Verk A under undersökningsperioden. En fjärdedel av de

regionala och en tredjedel av de lokala cheferna

uppgav att de medverkat i åtgärder som kunde leda till

framtida produktionsrisker. Liksom beträffande de

övriga kortsiktiga åtgärderna stod framförallt chefer

ifrån storstadsområdena för dessa. Av de lokala chefer

na som hade gjort sådana åtgärder kom drygt hälften

ifrån storstadsområden. Av samtliga intervjuade lokala

chefer var denna andel drygt 40 %. En överrepresenta

tion av storstadschefer således. Produktionsriskåtgär

der som framförallt uppgavs var bristande underhåll av

lokaler, bilar och maskiner. Konkreta exempel som

nämndes var besparingsåtgärder på bilunderhåll och

lokalvård m.m. Detta medförde enligt vissa geografiska

chefer att "det blivit smutsigt å det grövsta". Vidare

uppgavs som konkreta exempel användning av gamla

lokaler, kopiatorer och bilar.

"Du behöver bara se Dig om på det
kontor som vi sitter i just nu, titta
bara på väggarna i det här rummet så
har Du svaret på frågan".

Produktionsriskproblemet hade för några redan uppenba

rats.
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"Vi har problem med bilunderhållet,
vilket har straffat sig i år, när vi
varit tvungna att renovera upp vår
bilpark och mycket överskridit vår
sakkostnadsbudget".

Som framgår av ovannämnda andelssiffror var inte dessa

åtgärder så ovanliga. Många intervjusvar tydde dock på

att även inom affärsverken vill man försöka undvika den

riskavvägning som reduceringar i dessa kostnader

innebar.

Affärsverksledningen förnekade helt att det existerade

några sådana problem inom Verk A.

Produktionsriskproblem studerades inte separat i övriga

Verk, men intrycket av de empiriska iakttagelserna är

att även inom de övriga Verken existerade denna kort

tidsfara. I synnerhet inom Verk B, där denna dysfunk

tionalitet förmodligen var en effekt av de externa

kraven.

"Vi tvingas inom vår marknadsregion att
reducera reparationsplatser för godsvag
nar, vilket leder till långa reparations
köer".

Kvalitetsnedskärningar

Den andra typen av åtgärder som kan leda till produk

tionsrisk är kvalitetsminskningar. Det var den enda

kortsiktsfara med besparingsprogrammet som affärsverks

ledningen i Verk A ansåg hade uppkommit. Delvis ansåg

ledningen att denna försämring var orsakad av externa

okontrollerbara faktorer, s.k. omvärldsfaktorer. GD

menade att det fanns vissa exempel på, speciellt i

storstadsregionerna, att de fått serviceförsämringar.

Detta var delvis enligt GD föranlett av att de samti

digt med besparingsprogrammet fick arbetskraftsbrist

och oväntat stora volymökningar.
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Även majoriteten av geografiska cheferna ansåg att

besparingsprogrammet haft klara biverkningar på Verkets

kvalitet.

De flesta geografiska chefer i Verk A såg ett samband

mellan bristande arbetstillfredsställelse hos persona

len och kvalitetsbrister. När den ena biverkan uppträd

de, kom även lätt den andra. Drygt 60 % och knappt 70 %

av de regionala respektive de lokala cheferna ansåg att

både bristande arbetstillfredsställelse och sjunkande

kvalitet hade blivit följden av besparingsprogrammet.

Vissa såg inte kvalitetsnedskärningar helt som en

biverkan, eftersom kvalitetsreduceringen var medveten

och en del av ledningens förändrade målprioritering. De
chefer, som var kritiska till besparingsprogrammet på

grund av sjunkande arbetstillfredsställelse, var i

allmänhet även kritiska till att kvaliteten reducera

des.

Som framgår ovan existerade således produktionsrisker i

icke obetydlig omfattning inom Verk A i form av under

hållsreduceringar och kvalitetsnedskärningar.

6.2.1.5 ADMINISTRATIVT DYSFUNKTIONELLT BETEENDE

Onödiga åtgärder vid årsskiftena är en typ av invalid

datarapportering. D.v.s. är ett administrativt dysfunk

tionellt agerande. Det innebär att budgeteraren utför

åtgärder som normalt inte skall göras i samband med

årsskiftena, exempelvis stora beställningar. Eller att

åtgärder redovisas på "rätt" sida om årsskiftet. Korri

geringarna har till syfte att ändra det gångna årets

värden och/eller att förbättra förutsättningen för det

kommande året.

I Östmans studie (1977 sid. 295) medgav vissa resultat

ansvariga att sådana anpassningar vid årsskiftena
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förekom. Det var närmast fråga om att bokföra vissa

affärer på ett visst år istället för på ett annat.

Birnberg, Turnplesc, Young (1983 sid. 120 - 124) benäm

ner denna typ av invalid datarapportering för "smaoth

ing", d.v.s. utjämning mellan åren. Förutom denna typ

finns enligt Birnberg m.fl. fem andra typer av datama

nipulationer. En form är snedvridning, "biasing". Det

innebär att ett urval av informationen vidarebefordras,

företrädesvis det mest positiva. Ett exempel är när
enbart positiva försäljningsprognoser publiceras.

En annan form är "focusing", fokusering av viss infor

mation och döljandet av annan. Denna typ av datamanipu

latian är mycket lik den föregående. Även den tredje

formen, filtrering, innebär att enbart den positiva

budgetinformationen kommuniceras och annan information

försenas eller döljs. Detta genom att även onödig

information vidarebefordras, eller att informationen

aggregeras, eller att viss information överrepresente

ras så att de kritiska aspekterna går förlorade. Den

fjärde formen innebär direkt illegala handlingar, typ

att informationen falsifieras eller att redovisnings

principer byts medvetet. Den femte formen är att data

för de lättmätbara uppgifterna överrepresenteras på de

svårmätbara uppgifternas bekostnad. Denna typ av

dysfunktionalitet, mätbarhetsproblemet, behandlas i

nästa huvudavsnitt, avsnitt 6.3.

Förutom den sista och den förstnämnda typen, anpass

ningar vid årsskiftena, har inte datamanipulationer

studerats speciellt i denna undersökning. Skälet är att

sådana undersökningar ej går att utföra med hjälp av

intervjuundersökningar. De fordrar ingående dokument

studier. Det har jag valt att avstå ifrån.

Skälet till administrativt dysfunktionellt beteende
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behöver inte bara vara ofullkomligheter i styrsystemets

utformning. Det kan även vara intresseskillnader mellan

styrande och styrd part. Det vore naivt att tro att

budgeterarna inte skulle försöka manipulera data om

tillfälle ges, Kaplan (1982 sid. 445). lagentteorin

ses den styrande enheten som principalen och den styrda

som agenten. Parternas intresseskilInad betonas. "Both

the principal and agent are assumed to be wealth

seeking economic men who pursue their own selfinterest",

Tiessen, Waterhouse (1983 sid. 254).

Den decentraliserade ekonomiska styrformens möjligheter

till datamanipulationer och strategiskt agerande anser

flera forskare innebära så stor risk för dys funktionella

effekter att de ifrågasätter budgetens kontrollfunk

tion. Exempel på sådana forskare är Schiff, Lewin (1970

sid. 268). Bland annat de agentteoretiska forskarna

anser dock att även datamanipulationsproblemet går att

lösa genom ett lämpligt kontrakt. D.v.s. genom att ha

ett lämpligt belöningssystem. "lncentive compensation

plans are designed to create a complete communality of

interest between the principal (owners) and the

agent (managers)", Kaplan (1982 sid. 567).

Budgettaktiskt agerande behandlas som nämns ovan i en

annan forskningsrapport. Detta agerande har vissa

likheter med administrativt dysfunktionellt beteende.

Anslagstänkande är exempel på både budgettaktiskt

agerande och administrativt dysfunktionellt beteende.

"Man talar om anslagstänkande som en
beteckning på tendenserna att taktiskt
skaffa sig så vida budgetramar som
möjligt och sedan utnyttja dem till sista
droppen", Bergstrand, Olve (1982 sid.
69) •
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Empiriska iakttagelser i interna processen

Knappt en tredjedel av de regionala och drygt hälften

av de lokala cheferna inom Verk A gav exempel på an

passningsåtgärder vid årsskiftena som de vidtagit un
der de senaste åren. Skillnaden i andelssiffrorna mel

lan de regionala och de lokala cheferna är anmärknings

värd. Det finns skäl att anta att de lokala chefernas

andelssiffra är mer i överensstämmelse med verkligheten

än de regionala chefernas. Besvarandet av denna fråga

är något skambetonad och en tendens att dölja detta

problem finns. Även om över hälften av de lokala che

ferna hade vidtagit sådana åtgärder, var det i samtliga

fall av relativt liten omfattning. Få såg dessa åtgär

der som en viktig dysfunktionalitet.

"Ja, det är lite trixande vid årsskifte
na. Vi gör det och vi håller hela janua
ribokföringen öppen, men det är inget
stort problem", "Sådana anpassningsåtgär
der förekommer, det är alltid cirkus vid
årsskiftena för att se till att fakturor
na hamnar på rätt sida", "Ja, i år hade
vi en kopiator som fick vänta till nästa
budgetår och förra året var det en
lastbil".

Anpassningsåtgärder förekom sålunda ofta, men var ej av

väsentlig omfattning. Det var mest fråga om vilket år

som affärerna skulle bokföras på.

Empiriska iakttagelser i externa processen

Denna biverkan i den externa processen kunde iakttas i

begränsad omfattning, vilket följande citat ifrån en

avdelningschef i Verk B:s HK är ett exempel på.

"Vi tvingas till ett visst kattrakande i
slutet av varje budgetår för att uppnå
vår investeringsbudget. Det leder t-iII
ryckighet i investeringsplaneringen. Jag
upplever därför att de politiska kraven
försvårar våra möjligheter att uppnå en
realistisk budget".
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Styrd enhets budgetmanipulationer vid årsskiftena är en

del av den offentliga förvaltningens budgettradition. I

och med införandet av självfinansieringskravet undveks

den anslagsfinansiering som till stor del var orsaken

till tidigare budgetmanipulationer. Genom att någon

egentlig budgetuppföljning ifrån ägarens sida ej

skedde, fanns ej heller något behov ifrån Verken till

datamanipulationer. Denna biverkan kunde inte heller

iakttagas i någon högre grad. Även om den förekom i

begränsad omfattning, i form av förutom "smoothing"

även "filtering" och "focusing". Eftersom externa

budgetprocessen i viss grad var en förhandlingsprocess,

förekom emellertid andra former av taktiskt agerande.

Det beskrivs i forskningsrapporten om budgetens roll,

se kapitel 4.

8.2.2 MEDEL ATT UNDVIKA KORTSIKTSFARORNA

Denna aspekt iakttogs empiriskt i Verk A:s interna

process som ett led i kartläggningen av kortsiktsfaror

na under besparingsperioden.

Om aktörerna vidtar åtgärder för att minska kortsikts

farorna, tyder detta på att aktörerna själva bedömer

denna fara som väsentlig. Det visar således en medve

tenhet för de dys funktionella effekter som denna fara

kan ge upphov till.

Den vanligaste rekommendationen från forskningslittera

turen för att undvika kortsiktsproblemet är att använda

mer långsiktiga mått. Stewart (1986 kap. 7 sid. 128)

argumenterar för att den ekonomiska planeringen inom

offentlig förvaltning måste göras på längre sikt än

tidigare. Annars kommer valmöjligheterna att snedvri

das.

Vid utformningen av den konstitutionella modellen för
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affärsverkens externa styrning har denna aspekt delvis

beaktats genom skapandet av flerårsplansystemet. Ett

sådant flerårssystem hade två av de tre undersökta

koncernerna i Östmans (1977) studie. I den koncern som

ej hade ett sådant, menade många aktörer att verksamhe

ten blev för kortsiktig (a.a. avsnitt 8.1.1) Enligt

Hopwood (1973 kap. 8) bör mått på "intangibles" inklu

deras i den decentraliserade ekonomiska målstyrningen.

Detsamma rekommenderar Kaplan (1982 kap. 13). Samtidigt

förklarar Kaplan att han ser pessimistiskt på möjlighe

terna att finna sådana mått. Som berörs ovan kan även

belöningssystemet utformas, så att långsiktiga åtgärder

premieras.

För att minska kortsiktsfarorna kan även de löpande

kontakterna mellan styrande och styrd enhet utformas,

så att de stimulerar till ökade diskussioner om

framtidsfrågor och om kortsiktsfarorna. Detta föreslår

Östman (1977 sid. 300 - 301).

Att förändra den ekonomiska styrprocessen så att lång

siktiga åtgärder premieras är enligt flera forskare

inte lätt. Svårigheterna och de resurser som ett lösan

de av detta problem innebär måste vägas emot den vikt

som kortsiktsfarorna har, se Östman (1977 avsnitt

10.2.4).

Frågan är om problemet med kortsiktsfarorna är så

stort att det överhuvudtaget skall åtgärdas. a. De

flesta kortsiktiga åtgärderna är i allmänhet i överens

stämmelse med organisationens långsiktiga mål. b.

Farorna är ofta relativt små. c. Det är svårt att

kartlägga detta problem. d. Olägenheterna av att kart

lägga problemet är i allmänhet större än själva proble

met. Medicinen har större biverkningar än sjukdomen.

Målstyrningen innebär ju att olika enheter skall få

viss självständighet med mer eller mindre eget ansvar
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för sina verksamhetsområden.

Empiriska iakttagelser och slutsatser

De regionala cheferna samt affärsverksledningen inom

Verk A tyckte att det var väsentligt att ha ett flerårs

perspektiv. Regionchefernas åsikt framkom på följande

tre sätt.

1/ Nästan samtliga regionchefer tyckte att den ena

divisionen hade ett bättre ekonomistyrsystem än det

andra och att den väsentligaste skillnaden mellan de

två divisionernas ekonomisystem var att det ena syste

met var mer långsiktigt. 2/ Två tredjedelar av samtliga

regionchefer uppgav att de anpassade sina budgetförslag

till Verkets treårsplan i mer eller mindre utsträckning.

Jämte ettårsbudgeteringen använde de således åtminstone

delvis en flerårsplanering. 3/ En majoritet av region

cheferna upplevde att kortsiktsfarorna var ett väse:lt

ligt problem, som lett till aktuella problem för jU3t

deras region.

Även affärsverksledningen ansåg att ettårsbudgeten

borde kompletteras med en flerårsplan.

De lokala cheferna syntes inte i samma utsträckning som

de regionala vilja anlägga ett längre perspektiv på

verksamheten. Denna slutsats drar jag ifrån följande

två empiriska iakttagelser. a. Över hälften av de

lokala cheferna var tillfredsställda med ettårspers

pektivet på verksamheten. b. Enbart 25 % av lokala

cheferna använde treårsplanen i sitt budgetarbete. 20 %

läste överhuvudtaget inte treårsplanen.

Inställningen till treårsplanen skilde sig således åt

mellan de regionala och de lokala cheferna. Dels

använde betydligt fler regionchefer treårsplanen i sitt
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budgetarbete. Dels tyckte en klart större andel av de

regionala cheferna, 50 % mot 10 % av de lokala chefer

na, att de kunde påverka denna plan. Dels kunde flera

regionala chefer också ge konkreta exempel på hur de

påverkat planens innehåll. Ingen lokal chef kunde göra

detta. Någon lokal chef hade försökt, men inte fått

någon "feed-back".

Skälet till att treårsplanen inte användes i budgetar

betet uppgavs både av de regionala och de lokala

cheferna bero på att planen var för övergripande och

för lite konkret. Den var snarare skriven för att vara

ett åtagande gentemot ägaren än som ett åtagande

internt. Man hade också uppfattningen att eftersom

treårsplanen var ett åtagande för ägaren, ville inte

ledningen precisera Verkets framtida inriktning i

alltför hög grad i detta dokument.

Affärsverksledningen trodde att åtminstone de regionala

cheferna använde treårsplanen i hög utsträckning,

speciellt vid budgetarbetet och i kundkontakterna.

Detta för att därmed få ett flerårsperspektiv på

verksamheten.

Affärsverksledningen i Verk A ansåg vidare att de mått

som de använde inte bara hade ett ettårsperspektiv.

Enligt ledningen var de medvetna om kortsiktsproblemet.

De gick därför mer och mer över till rullande tr~årspla

nering. Det vore enligt ledningen förödande att bara ha

ettåriga ekonomiska mått för styrningen av verksamhe

ten. Den ena divisionens flerårsplan såg divisionschefen

som divisionens "fallskärm" för att undvika kortsiktsfa-

rorna.

Sammanfattningsvis tyckte majoriteten av respondenterna

i Verk A att det var väsentligt att ha ett flerårspers

pektiv. Min empiriska slutsats är att det var erfarenhe-
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terna från besparingsperioden som låg bakom denna

uppfattning. Detta var mer utpräglat på regional än på

lokal nivå. Affärsverksledningen inom Verk A kände

ingen oro för kortsiktsproblemet. Bland annat för att

man trodde att budgeterarna i hög grad använde treårs

planen i sin verksamhetsplanering för att få in en

större långsiktighet. Det visade sig ej helt stämma.

6.3 Mätbarhetsproble~et

Teoretisk bakgrundsbeskrlvning

Ett decentraliserat ekonomisk styrsystem med användande

av formella mått och procedurer kan lätt leda till att

verksamheten i alltför hög grad inriktas mot de mätbara

målen. Annan typ av verksamhet, som inte går att upp

skattas genom dessa formella mått, kommer att mer eller

mindre negligeras.

Ett flertal forskare inom det organisationsteoretiska

och beteendeinriktade redovisningsområdet har som

framgår nedan betonat detta.

Mätproblem uppkommer för att det är svårt att mäta

vissa uppgifter, samt för att en övervärdering kan ske

av det som är lätt att mäta, Sjöstrand (1987 sid. 129).
"Individuals tend to concentrate their efforts in areas

where performance is measured and where their perfor

mance influences their rewards", Horngren (1982 sid.

323). "Prestationsmått kan också lätt snedvrida en

verksamhet, genom att den inriktas på det som går att

fånga i ett bristfälligt mått", Bergstrand, Olve (1982

sid. 81).

Biverkningar uppkommer bland annat på grund av mätprob-
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lem, Östman (1980 kap. 5). Ansträngningarna kommer ofta

att inriktas i alltför hög grad på de mått som den sty

rande enheten använder i styrprocessen. Uppgifter som

inte går att mäta i kvantitativa termer kommer därmed

att negligeras, Ridgway (1956). Ridgway erfor att när

organisationen använder flera ekonomiska mått i styr

ningen, prioriterar individerna de lättmätbara måtten.

Oavsett om organisationen använde enbart ett eller

flera mått, kommer vissa uppgifter att negligeras,

Ridgway (1970 sid. 400). Dessa uppgifter är i allmänhet

de som har långsiktig karaktär, exempelvis underhålls

och reparationsarbeten. Bland annat på grund av svårig

heterna att beakta de långsiktiga uppgifterna, har som

ovan nämnts flera forskare en pessimistisk syn på

möjligheterna att få funktionella effekter av ekonomisk

styrning överhuvudtaget.

Mätbarhetsproblemet är således delvis en kortsiktsfara,

genom att ett kortsiktigt ökat budgettryck förstärker

detta problem. Kaplan (1982 kap. 13) framför åsikten

att den främsta kortsiktsfaran är reducering av "intan

gibles", d.v.s. av svårmätbara faktorer. Delvis är

mätbarhetsproblemet ett generellt relevansproblem för

måttstyrning. Ett ekonomiskt styrsystem kan i allmänhet

inte beakta alla organisationens uppgifter med i lika

hög grad lättmätbara mått. Östman (1977) erfor att den

ekonomiska styrningen gav funktionella effekter, men

att vissa ekonomiska mål kom att bli undanskymda i de

undersökta företagen. Det medförde att den ekonomiska

styrningen blev relativt oprecis.

Enligt flera forskare är som nämns ovan mätbarhetsprob

lemet speciellt stort för ekonomisk styrning inom den

offentliga sektorn. Den offentliga verksamhetens

målkomplexitet är som nämns i kapitel 4 svår att

stödja genom enstaka mått, exempelvis produktivi-
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tets- eller resultatmått.

Mätbarhetsfaran kan ta sig uttryck i att -aktörerna i

alltför hög grad koncentrerar sig på själva måtten och

negligerar de bakomliggande orsakerna. Östman (1977

avsnitt 4.3.6) erfor tre orsaker till att analyserna av

de bakomliggande orsakerna ibland negligerades.

a. Vissa intervjupersoner ansåg att det existerade en

satisfieringsfilosofi inom de tre undersökta koncerner

na. När måttet nåtts, var aktörerna tillfredsställda

och brydde sig inte om orsakerna till detta. b. Det var

olika individer inom de studerade divisionerna som hade

ansvar för det ekonomiska styrsystemet och som hade

ansvaret för den operativa verksamheten. Ansvaret för

det ekonomiska styrsystemets funktionssätt har ofta en

"controller" som ej har operativ erfarenhet. Att detta

kan medföra problem har flera forskare påpekat och er

farit empiriskt, exempelvis Bergstrand, Olve (1982 sid.

87), Rolandsson (1983 sid. 24). Att även det motsatta

kan leda till problem erfor Schiff, Lewin (1970 sid.

263 - 264). D.v.s. när "controllern" har alltför mycket

kontakt med de operativa enheterna. c. Somliga

intervjupersoner i Östmans studie upplevde att en

negativ måttavvikelse var ett misslyckande, vilket inte

skapade ett bra klimat för ingående analyser.

Empiriska iakttagelser och slutsatser

Under besparingsperioden kunde följande empiriska

iakttagelser beträffande mätbarhetsproblemet göras i

Verk A:s interna process.

Besparingsprogrammets reduceringskrav av antalet års

arbetskrafter nedbrutet i år och timmar var ett synner

ligen lättmätbart mått. En ekonomisk inriktning mot

detta lättmätbara mått ansåg ett flertal chefer komma
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att gå ut över de svårmätbara kvalitativa måtten.

Många såg dock inte någon motsättning mellan de lätt

och svårmätbara måtten. En enhetlig uppfattning fanns

ej på denna punkt. De geografiska cheferna kunde i

detta avseende delas in i tre grupper. De som upplevde

detta som ett problem. De som inte gjorde det. De som

var obestämda i sin uppfattning. De två första grupper

na var ungefär lika stora. De kom inte ifrån olika

områden eller från olika enhetsstorlekar. Skillnaden

berodde på individspecifika orsaker. En sådan individ

specifik orsak var hur dessa chefer uppfattade affärs

verksledningens inställning.

Gruppen, som såg detta som ett problem, tyckte i all

mänhet att överordnade nivåer hade en ekonomisk inrikt

ning som var mer inriktad emot de lättmätbara måtten än

de själva hade. Denna grupp ansåg att ledningen hade en

mer optimistisk inställning till möjligheterna att få

funktionella effekter av styrningen, än man själv hade.

Denna grupp bestod av drygt 40 % av de regionala och

drygt 30 % av de lokala cheferna. Den lika stora

gruppen, som inte upplevde mätbarhets frågan som ett

besvärligt problem, menade att affärsverksledningens

inställning liknade deras egen.

Affärsverksledningen syntes inte ha åsikten att mätbar

hetsfrågan var ett problem för dem. Denna slutsats drar

jag utifrån följande empiriska iakttagelser.

Ledningen tyckte att det var möjligt att ha en ekonomisk

inriktning som både beaktade de lätt- och svårmätbara

målen. Ledningen ansåg vidare att det snarare var de

underlydande nivåerna som i alltför hög grad inriktade

sin verksamhet på de lättmätbara målen. Ledningen

menade även att mätbarhets frågan inte var ett generellt
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utan ett individspecifikt problem. Som framgår ovan

bekräftar delvis den empiriska studien det.
III egenskap av GD tror jag att de
regionchefer som är vitala i manage
ment har samma uppfattning som oss i
frågan om det finns möjligheter att
undvika att de svårgreppbara målen
negligeras, men det är säkert både vin
och vatten".

Ledningen var medveten om att många geografiska chefer

ansåg att ledningen tog alltför lätt på problemet.

Liksom i Östmans studie (1977) fanns en utbredd uppfatt

ning bland intervjupersonerna att själva måtten fått

för stor vikt och att orsakerna bakom att måtten nåtts

i många fall negligerades. D.v.s. att analyserna blev

alltför ytliga. Det ansåg 60 % av de regionala chefer

na, varav 40 % gav exempel på detta problem. Två

tredjedelar av de lokala cheferna tyckte även att

orsakerna ofta negligerades, varav de flesta gav olika

exempel på praktiska svårigheter de erfarit på grund av

detta problem.

Anmärkningsvärt är att denna uppfattning var speciellt

utbredd bland de lokala cheferna som både hade en bud

getprocess över och under sig. 80 % av dessa lokala

chefer hade denna uppfattning. Ju mer engagerad i

måttstyrning budgeteraren var, desto mer syntes således

detta uppfattas som ett problem.

Den första orsaken.till att analyserna blev för ytliga

som Östman erfor var tillämpningen aven satisfierings

filosofi. Det ansåg i föreliggande studie 15 % av de

regionala och 20 % av de lokala cheferna även tillämpa

des inom Verk A.

Den andra orsaken, olika kompetens hos ekonomiavdel

ningarna och den operativa personalen, spelade även
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inom Verk A en roll för att analyserna uteblev.

Bristande kunskaper i de ekonomiska måttens konstruk

tion och i måttstyrning överhuvudtaget vittnade ett

flertal intervjupersoner om, som framgår av kapitel 5.

En femtedel av de regionala och två tredjedelar av de

lokala cheferna ansåg att en dålig precision i

måttstyrningen förelåg. Mätbarhetsproblemet nämndes av

de flesta av dessa som orsak till den bristande

precisionen.

"Detta är viktigt, ibland väljer man mått
i antal, och ibland i kronor, det verkar
som man väljer budgetvariabler för att de
är lätta att mäta, men därför.behöver de
inte vara så viktiga".

Den markant högre andelen lokala chefer som hade denna

uppfattningen förefaller bero bland annat på stort

avstånd till måttstyrningens konstruktörer på HK. Detta

avstånd var mer markerat för de lokala cheferna än för

de regionala.

Den tredje orsaken, upplevd känsla av misslyckande, var

inte lika utbredd inom Verk A som inom de av Östman

studerade koncernerna. Skälen till denna skillnad kan

vara den passiva uppföljnings- och utvärderingsproces

sen samt det bristande "feed back"-systemet inom

Verket. Det medförde att de geografiska cheferna i

allmänhet inte fick någon respons varken positiv eller

negativ.

"om det går dåligt skyller man på dålig
måttkonstruktion och tekniska brister,
istället för att se på de riktiga orsa
kerna. Exempelvis när vi lokala chefer
inom regionen träffas, diskuterar vi mera
fel i datalistorna än fel i verksamhe
ten".

Mitt sammanfattande intryck av dessa empiriska iaktta

gelser är att det existerade inom Verk A ett klart

mätbarhetsproblem under besparingsperioden. Anledning

till det syntes till stor del bero på brister i mått-
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konstruktioner. Detta orsakat av stort avstånd mellan

måttkonstruktörer och den operativt verksamma persona

len, d.v.s. av orsak två ovan.

Inom övriga två studerade Verks interna processer kunde

mätbarhetsproblem iakttagas i Verket med lönsamhetspro

blem, Verk B, men även i Verk ~.

Ledningen inom Verk B menade att de ofta tvingades ge

direktiv till organisationen att göra saker som förbätt

rade möjligheterna att nå de mätbara kostnadsmåtten.

Trots att de visste att det var negativt för de svårmät

bara långsiktiga kvalitetsmålens uppnående.

I samtliga tre studerade Verks externa processer kunde

som beskrivs i kapitelS iakttas en inriktning emot det

lättmätbara utdelningsmåttet, medan de svårmätbara

kvalitetsmåtten till viss del negligerades. Mätbarhets

problemet existerade således även i de externa proces

serna.

6.4 Sa~anfattning och
sl~tsatser O~ de dys
f~nktionella effek
terna

6.4.1. SAMMANFATTNING AV DE EMPIRISKA IAKTTAGELSERNA

I figur 9 nedan sammanfattas i vilken utsträckning de

olika typerna av dys funktionella effekter uppträdde i

vissa av de studerade ekonomiska styrprocesserna i Verk

A, Verk B och Verk C. De ekonomiska styrprocesser som

medtagits i denna sammanfattning är den interna proces

sen i Verk A samt de externa processerna i Verk A, Verk

B och Verk C. Deta var de processer som undersöktes

mest.



13-P3

-181 -

I figur 9 framgår att i Verk A förekom under bespa

ringsperioden i interna processen negativ inverkan på

arbetstillfredsställelsen i allmänhet av medelhög (M)
omfattning. I externa processen existerade denna

biverkan enbart i Verk B, och där i hög grad.

I samtliga studerade ekonomiska processer var biverkan

i form av uteblivna investeringssatsningar tydlig.

Försäljningsrisker kunde iakttas i interna processen i

Verk A under besparingsperioden orsakat av försälj

ningskostnadsreduceringar, men ej på grund av kortsik

tiga försäljningsvolym- och prishöjningar.

Klara produktrisker existerade i Verk A under bespa

ringsperioden i form av underhållsreduceringar och

kvalitetsnedskärningar. I synnerhet det senare.

Administrativt dysfunktionellt agerande kunde iakttas i

medelhög omfattning i såväl Verk A, Verk B som Verk
C. I de två senare Verken enbart i den externa proces

sen, eftersom detta agerande ej undersöktes i dessa

Verks interna processer.

Mätbarhetsfaror av medelhög omfattning observerades i

samtliga studerade ekonomiska processer.
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Olika Verk A Verk B Verk C
studerade

ekonomiska
styrpro- Interna Externa Externa Externa
cesser proces- proces- proces- proces-

sen sen sen sen
Typ av dys-
funktionella
effekter

Kortsiktsfaror

Bristande ar-
betstillfreds-
ställelse M L H L

Uteblivna in-
vesterings-
satsningar M M H M

Kortsiktiga för-
säljn.- o. pris-
ökningar L

Försäljnings-
kostn.reduc. M

Underhållsredu-
ceringar M

Kvalitetsned-
skärningar H

Administrativt
dys funktionellt
agerande M M M M

Mätbarhets faror M M M M

H: hög grad M: medelhög grad L: låg grad

Figur 9. Omfattningen av olika typer av dysfunktionella
effekter iakttaget i vissa av de studerade
ekonomiska styrprocesserna under undersöknings
perioden i Verk A, Verk B och Verk C.
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8.4.2 VISSA SLUTSATSER

Kortsiktsfarorna var stora inom de studerade affärs

verken. Trots ambitionen att skapa långsiktiga mått,

stöddes den långsiktiga verksamheten i tämligen begrän

sad omfattning av de ekonomiska styrsystemen. Det

gällde både i de interna och externa processerna. Det

långsiktiga treårsplansdokumentet hade enbart viss

inverkan på den ekonomiska inriktningen inom Verken.

Besparingsprogrammets kortsiktsfaror i Verk A var

omfattande.

Dessa faror existerade även i Verk B och Verk C. Min

empiriska slutsats är att inriktningen mot det interna

räntabilitetsmåttet i Verk C i viss mån skapade dessa

biverkningar i detta Verk.

I den externa processen konstaterades stora kortsikts

biverkningar i Verk B. Verk B var det enda Verk som

hade problem att klara ägarens utdelningskrav.

Medvetenheten om kortsiktsfarorna var dålig hos många

aktörer i Verk A, i synnerhet under besparingsperioden.

Det gällde även inom de övriga studerade Verken. Inom

den ena divisionen i Verk A beaktades detta problem

delvis, genom att flerårsplaner användes kontinuerligt

parallellt med ettårsbudgeten. Inom den andra divisio

nen och inom Verkets koncernledning var medvetenheten

sämre.

Mätbarhetsfaran fanns i samma utsträckning som bud

getlitteraturen befarat för offentliga organisationer.

Ledningen och övriga HK var i Verk A:s interna process

lite medveten om detta problem. I synnerhet under

besparingsperioden. Det förvärrade denna fara under

denna period. Avståndet var stort mellan måttens

konstruktörer och den operativa personalen. Få insatser
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gjordes för att minska detta avstånd.

Mätbarhetsfaror utmärkte även de övriga studerade
ekonomiska styrprocessernas funktionssätt. Det svårmät
bara kvalitetskravet negligerades i den externa proces
sen, på grund av inriktningen mot det lättmätbara
utdelningskravet.

Mätbarhetsproblemet hade delvis negligerats vid uppbygg
naden av ekonomistyrningsformen inom affärsverkssektorn.
De empiriska iakttagelserna bekräftar att mätbarhetsfa
ror är ett generellt problem för den ekonomiska styr
ningen av och inom offentliga organisationer.

De empiriska iakttagels-erna gav ing-a klara--indikationer
på att administrativt dysfunktionellt agerande, exempel
vis datamanipulationer, var en mycket väsentlig dysfunk

tionalitet inom de studerade Verken. Vissa forsknings
rapporters farhågor beträffande denna biverkan inom
offentlig verksamhet vidimerades ej av denna studie. De

hade ej så stor omfattning att funktionella effekter av
ekonomistyrningen förhindrades. Att affärsverken inte
längre är anslagsfinansierade spelar förmodligen en
viss roll för detta empiriska resultat.
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7. ANALYS

I kapitlet analyseras de tre speciella frågeställningar

som behandlas inom ramen för studiens syfte.

Frågeställning 1 gäller vilka effekter som uppkommer när

ledningen söker beakta offentliga myndighetsorganisatio

ners komplexa uppgiftsstruktur i den ekonomiska styr

ningen.

Frågeställning 2 utreder ägarlogikens karaktär i offent

liga myndighetsorganisationer och vilka effekter i den

ekonomiska styrningen som uppkommer på grund av denna

logik.

I frågeställning 3 analyseras vilka effekter som alstras

av olika organisatoriska lösningar vid decentralisering

och införande av ekonomisk styrning. I samband därmed

försöker jag besvara frågan om någon koppling finns

mellan ägarlogiken och val av organisatorisk lösning.

Besvarandet av dessa tre frågeställningar syftars~ill

att öka kunskapen om ekonomistyrningens effekter i

organisationer, där ägarfunktionen utövas i en politisk

miljö.

Rekommendationer om ytterligare forskning som berör de

tre frågeställningarna görs i kapitlets olika sammanfat

tande avsnitt.
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Den endi~ensionella

sty~ningen och dess
effekte.r

I detta huvudavsnitt analyseras den första frågeställ

ningen.

I den första delen av huvudavsnittet undersöks först hur

den komplexa uppgifts- och målstrukturen som affärsver

ken har beaktas i ekonomistyrningen. I den andra delen

kartläggs vilka effekter den endimensionella styrningen

i form av ett rationaliseringsprogram fick i Verk A:s

interna process. I den tredje analyseras huruvida en

pluralism var möjlig inom den endimensionella styrningens

ram. I den fjärde delen görs ett sammanfattande svar på

frågeställning 1 samt ges förslag till fortsatt forsk

ning inom detta område.

7.1.1 ANVÄND MALPRIORITERINGSMODELL I VERK A: S INTERNA
PROCESS

Olika målprioriteringsmodeller i teorin

Som beskrivs i kapitel 3 hade samtliga fyra studerade

Verk under undersökningsperioden en komplex uppgifts

och målstruktur. Detta gällde inte minst huvudstudieob

jektet Verk A. Verk A hade visserligen få myndighetsupp

gifter, men en hög grad av "public utility"-åtaganden.

Dessa stod till viss grad i motsättning till de rent

affärsmässiga uppgifterna.

En komplex uppgiftsstruktur är dock inget unikt för

affärsverken. De flesta organisationers målsituation är

ofta inkonsistent och osäker. Målbilden ändras även

kontinuerligt. Detta beroende på att det bland annat

sker en ständig inlärnings- och anpassningsprocess inom

organisationen.
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Hur kan mångfalden av mål beaktas i den ekonomiska
styrningen? "ConventionaI wisdom" anser att det är

inadekvat att enbart använda ett mått att mäta presta
tionen med. Flera kriterier bör användas, se exempelvis
Ridgway (1970 sid 397).

Målkonflikten inom affärsverken gäller framförallt de
kvantitativa ekonomiska målens prioritering i förhållan
de till de kvalitativa. Målkonflikten inrymmer flera

olika aspekter. Dels finns konflikten mellan en ekono

misk inriktning mot mätbara effektivitetsmål eller mot

svårmätbara kvalitetsmål. Dels existerar en konflikt

mellan kortsiktiga och långsiktiga mål.

Om den styrande enheten strävar efter att beakta mål

komplexiteten i den ekonomiska styrningen, krävs en

medveten målprioritering. pet finns enligt alve (1977)
fyra sätt att göra denna målprioritering på.

I den första metoden identifieras ett av målen som
huvudmål och de andra som begränsningar. I metod två
utarbetar ledningen målanvisningar i form av idealmål

och begränsningar. Dessa ändras gradvis när de styrda
enheterna visar upp sina budgetförslag. I metod tre

uttrycker den styrande enheten sina förväntningar i

budgetanvisningar. De visar vad det är möjligt för den
styrda enheten att åstadkomma. Den styrande enheten

uttrycker de nedre gränserna för måluppfyllelsen. I
budgetdialogen preciseras sedan målen och deras nivåer.

I metod två och tre fastställs således budgetmålen efter

förhandlingar mellan styrande och styrd enhet.Metod fyra

innebär att målen förvandlas till ett enda med hjälp av

viktning och att det vägda målet skall maximeras.

De fyra metoderna ställer olika krav på styrande enhets

perception och kompetens. I metod 1 fordras de minsta

kunskaperna. Den styrande enheten väljer ut ett av målen
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som huvudmål. Styrningen blir då endimensionell. Metod 4

fordrar att den styrande enheten har stor perception och

kompetens. Styrningen är då flerdimensionell.

Metod 2 är den metod som Dlve (1977) anser bör passa

bäst för ett affärsverk. I affärsverkets budgetdialog

kan exempelvis fastställande av kvalitetsmåtten och

deras nivåer ske, se Bergstrand, Dlve (1982 sid. 123).

Styrd enhets bättre perception och kompetens utnyttjas

då. Ett budgetsystem enligt metod 2 blir också en typ av

flerdimensionell styrning. Metod 3 innebär även den en

flerdimensionell styrning. Styrande enheten bör då ha

god perception och kompetens, eftersom det är styrande

enhet som bestämmer budgetförutsättningarna.

För att kunna få helt funktionella effekter aven

styrning av organisationer med komplex uppgiftsstruktur,

krävs enligt teorin att någon typ av flerdimensionell
styrning används. I de statliga utredningarna om ekono

misk styrning av och inom affärsverken underförstås, att

den interna ekonomiska styrningen skall vara flerdi

mensionell.

Slutsatser

De empiriska iakttagelserna av den interna ekonomistyr

ningens funktionssätt i Verk A visar att styrningen

under undersökningsperioden var endimensionell. styrrnåt

tens vikt växlade, men något av måtten var hela tiden

det viktigaste. I synnerhet gällde det under besparings

perioden. Den första undersökningsperioden, den affärs

mässiga ifrån 1984 - hösten 1986, utmärktes aven

koncentration på försäljningsuppgifterna. Besparings

perioden, augusti 1986 till slutet av 1987, betonade

framförallt personalkostnadsmåttet. Den ekonomiska

styrningen bytte under denna period form. Budgetstyrning

blev nu den dominerande styrformen. Förutom budgetpro-
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cessen var även övriga ekonomiska processer exempelvis

utvärderings- och sanktionssystemen inriktade på att

föra fram personalbesparingskravet som huvudmålet för

Verkets verksamhet. Den ekonomiska inriktningen som

ledningen tycktes anse mest relevant var en inriktning

präglad av ekonomisk kortsiktig effektivitet och inte

som i föregående period en allmän affärsmässighet.

Besparingsperioden tog definitivt slut i och med att

Verket bytte GD i april 1988. Redan i slutet av 1987

hade dock den andra perioden börjat övergå i den tredje,

kvalitetsperioden. Denna övergång skedde under hösten

1987, när ledningen fick prognos om att 1987 års resul

tat för hela Verket skulle bli tillfredsställande.

Verket började då också få alltmera massmediakritik på

grund av bristande kvalitet, både vad det gäller utföran

det av de affärsmässiga och de allmännyttiga uppgifter

na.

I denna period sökte ledningen återigen att ändra aktö

rernas ekonomiska inriktning. Den nya inriktningen

behövde inte vara lika präglad aven kostnadsmedvetenhet

som den förra. Däremot skulle kvaliteten och försälj

ningen beaktas mera. Budgetprocessen var fortfarande den

dominerande ekonomiska styrprocessen, även om en styr

ning genom andra kanaler i viss mån åter började använ

das i den ena divisionen.

I den interna processen brukades under undersökningspe

rioden i Verk A närmast målprioriteringsmodell 1 och i

någon mån under affärsmässiga och kvalitetsperioderna

modell 2.

En omprioritering gjordes således av verksledningen i

Verk A under hösten 1986 ifrån affärsmässiga- till

kostnadsrnål samt under hösten 1987 ifrån kostnads- till

kvalitetsmål. såväl de geografiska som de underlydande
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cheferna kunde vid båda dessa tillfällen på kort tid

omprioritera verksamheten, så att en inriktning emot de
upprioriterade kraven skedde. Aktörerna förefaller ha

anpassat sig till den endimensionella styrningen.
Huruvida en omprioritering verkligen ägde rum var

individrelaterat. De geografiska chefer, som var mest

lyhörda för ledningens omprioritering under hösten 1987

ifrån kostnads- till kvalitetsmål, var storstadens

chefer. Det berodde på att de fått de största dysfunk

tionella effekterna av besparingsprogrammet. Denna

pluralistiska aspekt behandlas närmare i avsnitt 7.1.3

nedan.

Att styrningen var endimensionell syntes inte affärs

verksledningen i Verk A vilja erkänna. Denna slutsats

drar jag bland annat utifrån att de uttryckta kravens

vikt skilde sig ifrån deras verkliga vikt. Det gällde i

synnerhet kvalitetskravet. Detta krav uttrycktes under

hela undersökningsperioden av affärsverks ledningen som

ganska viktigt. Som framgår av kapitel 5 hade det i
verkligheten endast någon egentlig vikt under kvalitets

perioden.

Affärsverksledningen hade åsikten att de geografiska

cheferna använde ett flerårsperspektiv. Perspektiv som

var grundat på de intentioner som fanns uttryckta i

treårsplanen. Den empiriska undersökningen visade dock

att de geografiska cheferna relativt sällan brukade ett

långsiktigt perspektiv på sin verksamhet, i synnerhet

inte de lokala cheferna. Affärsverksledningen hade

således en orealistisk uppfattning på denna punkt.

Intressant är att notera att samtliga nivåer inom Verket

ansåg att de andra nivåerna var för endimensionella i

sin styrning, medan de själva var flerdimensionella. Den

empiriska studien visade att samtliga nivåer var relativt

endimensionella, utom möjligen operativ nivå.
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Den viktigaste garantin mot att bli alltför endimensio

nell i sin styrning var inte att använda treårsplanen,

utan att ha informella kontakter med styrande enhet. Det

ansåg en majoritet av de geografiska cheferna. Denna
iakttagelse överensstämmer med Östmans (1977 sid.

240-241).

Frågeställning lA, hur den komplexa målstrukturen

beaktades, kan kortfattat besvaras på följande sätt. Den

komplexa målstrukturen medförde inte att styrningen blev

flerdimensionell. Verkens affärsmässiga och allmännyt

tiga uppgifter stöddes inte samtidigt av de ekonomiska
styrsystemen. Styrningen i den interna processen i Verk

A var under undersökningsperioden endimensionell. Tre

perioder kan särskiljas. Kravens vikt växlade under

dessa tre perioder, men styrningen var i varje period

endimensionell. Speciellt gällde detta besparingsperio

den. Utav de ovan nämnda fyra målprioriteringsmodellerna

användes närmast den första. Det innebar att den komplexa

uppgiftsstrukturen i ringa grad beaktades under varje

enskild period. Sett under hela undersökningsperioden
tog dock styrande enhet hänsyn till den splittrade

målbilden. Detta genom att målens vikt växlade mellan

åren. Den ena periodens huvudmål blev den andra perio

dens bimål o.s.v. Dessa växlingar innebar att komplexi

teten i uppgifts- och målstrukturerna beaktades på ett

"trubbigt" sätt.

En intressant empirisk iakttagelse är att styrd enhet på

operativ nivå inte fluktuerade helt i samma utsträckning

som styrande enhet. Enheter på operativ nivå hade

således en benägenhet till kontinuitet i sin verksamhet.

Verksamheten bedrevs delvis enligt ett traditionellt

mönster, oavsett styrande enhets skiftande styrsignaler.

Därmed var verksamheten på operativ nivå något mer

flerdimensionell, än vad den endimensionella styrningen

avsåg. Liknande iakttagelser har gjorts i privaträtts-
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ligt reglerade företag, se exempelvis Södergren (1992).

7.1.2 RATIONALISERINGSPROGRAMS EFFEKTER

En endimensionell styrning innebär att styrningen

inriktas mot ett mål och att de övriga blir bimål. När
funktionella effekter uppnås beträffande de uppgifter

som prioriteras, minskas möjligheterna att utföra övriga

uppgifter på ett adekvat sätt. D.v.s. dysfunktionella

effekter kan lätt uppkomma. Detta gäller speciellt för

offentliga myndighetsorganisationer med komplex uppgifts

struktur.

En typ av endimensionell styrning är rationaliserings

program.

Enligt Hofstede (1967 sid. 34 och 290) bör rationalise

ringsprogram i form av "crash-programs" återkommande

sättas in, för att få kraven mer potentialbaserade.

Sådana normativa åtgärder är framförallt av behov i

tjänsteföretag, eftersom dessa i allmänhet är mindre

kostnadsdynamiska än industriföretag. Även Eglin (1965)

erfor att drastiska kostnadsminskningskampanjer kan få

god effekt, om de accepteras av aktörerna inom organisa

tionen. Som beskrivs i kapitel 1 har dock flera andra

forskare en mer pessimistisk uppfattning om rationali
seringsprograms effekter, i synnerhet i offentliga
organisationer.

Av kapitlen 5 och 6 framgår att den typ av rationalise

ringsprogram som användes under besparingsprogramsperio

den i Verk A hade mycket klara effekter, både funktionel

la och dysfunktionella. Denna studie kan således bidra

till besvarandet av frågan om rationaliseringsprogram är

en lämplig styrform. Övriga studier om rationaliserings

programs effekter har utförts i privata företag.
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Besparingsprogrammet hade funktionella effekter i form
aven förbättrad produktivitet under besparingsperioden.

Orsaken till besparingsprogrammet i Verk A var att de
ekonomiska kraven hade blivit för lite potentialbasera

de. D.v.s. samma skäl som gällde för de organisationer
som Hofstede och Eglin studerade. Den ekonomiska effek

tivitetsutvecklingen, exempelvis mätt i produktivitets
tal, hade under den affärsmässiga perioden varit sjun

kande. Det var en följd av den otydliga affärsmässiga
inriktningen som utmärkte denna periods ekonomiska

styrning. Den ena divisionens intäkter hade under 1986
minskat med 2 %, trots försäljningsvolymtillväxt.
Samtidigt hade personalvolymen ökat med 4 %. D.v.s.

produktiviteten hade ordentligt försämrats. En liknande

utveckling hade även den andra divisionen haft, där

produktiviteten sjunkit sedan 1984. Det ekonomiska

styrsystemet, som infördes i Verk A 1983/84, verkar

således ha haft en negativ påverkan på produktivitetsut

vecklingen inom Verket.

En "slack" fanns inom personalbudgeten. I ringa utsträck

ning ifrågasatte de geografiska cheferna ledningens

förklaring till varför besparingsprogrammet var nödvän

digt. Samtliga geografiska chefer ansåg att besparings

kravets nivå berodde på att lönsamhetssituationen

förändrats för Verket.

Besparingsprogrammet kan användas som en måttstock för
hur stor ledningen ansåg att rationaliseringspotentialen

var. Besparingsprogrammet innebar en minskning av perso

nalstyrkan med 1.200 årsarbetskrafter av omkring 50.000.

Det motsvarade 2 - 3 % av personalbudgeten. Potentialen

i monetära termer blir då omkring 500 mkr. För 1986 var

det gapet mellan det verkliga resultatet och det önskade.

För organisationer som är så personalintensiva som de

svenska affärsverken är en "slack" på 2 - 3 % i personal

budgeten ofta skillnaden mellan ett acceptabelt och ett
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oacceptabelt resultat.

Majoriteten av Verkets aktörer höll med ledningen om att

en överbemanning existerade inom Verket. Uppfattningarna

om orsaken till detta var delade. Ett flertal geografis

ka chefer menade att det i första hand inte var en följd

av bristande produktivitet. Snarare berodde det på

ägarens kravatt Verket skulle utföra de olönsamma

"public utility"-uppgifterna. Över hälften av de regio

nala cheferna ansåg att rationaliseringspotentialen låg

i åtgärder som medförde att kvalitetsnivån sänktes till

den miniminivå som kunderna skulle kunna acceptera.

Genom besparingsprogrammets effekter sjönk denna överbe

manning drastiskt. Besparingsprogrammet förbrukade till

stor del den besparingspotential som fanns inom organi

sationen. Programmet var i överensstämmelse med den po

tential för rationaliseringsåtgärder som existerade inom

Verket. Till viss del innebar denna potential även en

viss sänkning av kvaliteten, i synnerhet i minskad

ambitionsgrad beträffande "public utility"-uppgifternas

utförande.

Besparingsprogrammet lyckades till 75 %. Verket minskade

antalet årsarbetskrafter med 900. Ändå steg volymen

under 1987 med 20 %. Inom Verket uppskattades att

besparingsprogrammet hade minskat kostnaderna med 500 

600 mkr. Verket gick från ett resultat på 188 -mkr 1986

till 594 mkr 1987. Detta trots att det under 1987 kom

ett prisstopp, som kostade Verket 150 mkr.

Även om besparingsprogrammet hade klara funktionella

effekter, framgår av kapitel 6 att de dysfunktionella

effekterna inte heller var obetydliga. De flesta geogra

fiska chefer gav exempel på olika former av biverk

ningar, som uppkommit på grund av åtgärder för att klara

besparingsprogramrnets krav. Den vanligaste uppgivna
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biverkan var bristande arbetstillfredsställelse hos per

sonalen. Min slutsats är att denna dysfunktionella

effekt var en följd aven alltför kortsiktig ekonomisk

inriktning.

Även klara mätbarhets faror kunde observeras, men detta

var inte unikt för besparingsperioden. Dessa problem

fanns under hela undersökningsperioden i samtliga Verk,

såväl i de interna som de externa processerna. I vilken

grad som aktörerna upplevde dessa mätbarhets faror

berodde på hierarkisk nivå. Ju mer aktören upplevde sig

vara styrd enhet, desto större ansåg aktören att mätbar

hetsfarorna var.

Även andra kortsiktiga biverkningar än bristande arbets

tillfredsställelse kunde iakttas. Exempelvis observera

des uteblivna investeringssatsningar, speciellt i form

av uteblivna utbildningsinvesteringar, försämrad kundvård

samt kortsiktiga underhållsreduceringar och kvalitets

nedskärningar. I och med dessa dysfunktionella effekter

tog Verk A under besparingsperioden en verksamhetsrisk.

Majoriteten av de geografiska cheferna menade att

besparingsprogrammet lett till en alltför kortsiktig

inriktning av verksamheten. Det märktes även genom att

dessa chefer, när besparingsperioden var slut, vidtog

speciella kvalitetshöjande åtgärder för att kompensera

tidigare brister. I synnerhet uppträdde de kortsiktiga

dysf~nktionella effekterna i den division som låtit

besparingsprogrammet få full genomslagskraft. I den

andra divisionen hade besparingsprogrammet delvis

integrerats i det befintliga styrsystemet. Detta hade

mer långsiktig karaktär genom förekomsten aven flerårs

plan. Besparingsprogrammet fick därmed aldrig en riktig

"crash"-effekt i den senare divisionen.

Ledningen i Verk A tycktes dock ej anse att Verket tog
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en verksamhetsrisk under besparingsperioden. De geogra

fiska cheferna kunde indelas i tre grupper, beroende på

om de delade ledningens uppfattning i denna fråga. Den

största gruppen, omkring hälften, hade i stort sett

samma uppfattning som ledningen. D.v.s. de ansåg att

besparingsprogram var möjliga att genomföra, men att de

hade vissa kvalitetsbiverkningar. En klart. mindre grupp

hade uppfattningen att de negativa effekterna av ett

sådant program var för stora. Sådana program var därför

enligt dem ej lämpliga, främst på grund av effekter i

form av försämrad arbetstillfredsställelse. En tredje

grupp var mer positiv till ett besparingsprogram än

ledningen var. De syntes vilja ha en ändå större "crash"

effekt av ett rationaliseringsprogram. De hade enligt

övriga geografiska chefer och i viss mån även enligt

ledningen överreagerat på besparingsprogrammet. De hade

gått för långt i sina ansträngningar att nå rationalise

ringskravet. Kortsiktiga biverkningar på grund av dessa

chefers åtgärder hade enligt de övriga cheferna blivit

för stora. Denna tredje grupp var en tämligen liten

grupp, mellan 10 - 20 % av de geografiska cheferna.

Frågeställning 2B, effekterna av ett endimensionellt

besparingsprogram, kan i punktform besvaras på följande

sätt.

a. Besparingsprogrammets funktionella effekter övervägde

de dysfunktionella. Detta i bemärkelsen att utfallet i

enlighet med ledningens avsikt blev en lönsamhetsförbätt

ring på kort sikt. En funktionell långsiktig effekt

genom ändrad ekonomisk inriktning uppnåddes även, men

det var kanske inte huvudavsikten med besparingsprogram

met. De ekonomiska kraven blev därmed mer potentialbase

rade än tidigare. Den ökade risken med detta program var

förmodligen mindre, än den verksamhetsrisk som ett

uteblivet program skulle ha medfört.
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b. Denna studies empiriska resultat visar emellertid

också att dys funktionella effekter av besparingsprogram

i offentliga organisationer med komplex uppgiftsstruktur

kan bli stora. Likafullt var de inte i detta fall av den

omfattningen, att en förtroendekris för hela det interna

ekonomiska styrsystemet uppkom i Verk A. Medicinen,

besparingsprogrammet, hade inte större biverkningar än

sjukdomen, bristande effektivitet.

c. Om de dysfunktionella effekterna av ett rationalise

ringsprogram skall bli mindre än de blev i detta fall,

krävs bland annat följande. Ledningen måste vara mer

medveten än vad affärsverksledningen i Verk A var, om de

stora kortsikts- och mätbarhets faror som finns med

rationaliseringsprogram i offentliga myndighetsorganisa

tioner.

d. Detta empiriska resultat visar att ett besparingspro

gram i vissa situationer är en adekvat endimensionell

styrform, även i offentliga myndighetsorganisationer.

Detta för att minska den "slack" som ofta uppkommer

under den passiva flerdimensionella styrningen.

e. Den "turn around"-situation som Verket befann sig i

under undersökningsperioden är en annan situationsfak

tor, som förklarar de funktionella effekterna av bespa

ringsprogrammet i Verk A. "Turn around"-situationen

beroende på den nyligen införda ekonomiska styrformen. I

och med besparingsprogrammet fick Verk A de mål som

behövdes för att aktivera denna ekonomiska styrprocess.

De flesta geografiska chefer upplevde i och med det att

programmet var relevant. Programmet fick därmed hög

målvaliditet och vikt.
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7 .1. 3 DEN ENDIMENSIONELLA STYRNINGENS GRAD AV
PLURALISM

Innebär en endimensionell styrning att samtliga aktörer

inom en offentlig myndighetsorganisation kommer att

sträva i exakt samma riktning? Kan det finnas en mång

fald inom en endimensionell styrning? D.v.s. kan offent

liga myndighetsorganisationers inbyggda pluralism

behållas trots en endimensionell styrning?

De empiriska resultaten i kapitel 5 och 6 uppvisar en

stor variation. Variation fanns inte bara mellan Verken

och mellan olika tidsperioder, utan även inom Verken

mellan olika aktörsgrupper och inom aktörsgrupperna. De

empiriska resultaten ger inte bevis på att den endimen

sionella styrningen inom Verk A inskränkte på individer

nas kreativitet, inte ens under besparingsperioden.

I denna avhandling har, i redovisningen av de empiriska

iakttagelserna på olika ställen, framgått att olika

aktörsgrupper hade skilda uppfattningar även under

besparingsperioden. Exempelvis fanns en skillnad mellan

styrande och styrd enhets uppfattningar om besparings

programmets lämplighet, se föregående avsnitt, samt om

prioriteringen av de ekonomiska kraven. Skillnaden

mellan styrande och styrd enhets målprioritering var

exempelvis större än i Östmans studie (1977 avsnitt

8.3.2). Östman fann att styrande och styrd enhet i

allmänhet hade en liknande prioritering av de kortsik

tiga kontra de långsiktiga målen. I denna studie erfors

att ca 40 % av de geografiska cheferna inom Verk A hade

en liknande prioritering som styrande enhet under nästan

hela undersökningsperioden. Lika många hade en avvikande

prioritering. Övriga 20 % hade en otydlig uppfattning i

frågan.

Ifall styrande enhet hade en annorlunda målprioritering



-199-

än de själva, gav den empiriska studien flera exempel på
att vissa geografiska och underlydande operativa chefer

genomdrev sin vilja mot överordnade nivåers. Aktörerna

var medvetna om att olika nivåer i interna processen

hade skilda uppfattningar om hur kraven skulle priorite

ras. Aktörerna trodde till och med att uppfattningarna

skilde sig mer åt, än vad de faktiskt gjorde.

En pluralism mellan aktörsgrupperna var således vanlig.

Även inom de olika grupperna förekom en variation.

Till och med en mångfald inom ledningsgruppen kunde

iakttas i Verk A. De två divisionsledningarna tolkade

besparingsprogrammet på olika sätt. Den ena divisions

ledningen använde under besparingsperioden flerårsrnål

tillsammans med det ettåriga besparingsprogrammet. Den

andra divisionsledningen hade inga flerårsrnål. Försälj

ningsmålet betonades även hårdare av den förstnämnda

divisionsledningen än av den sistnämnda.

Variationen inom gruppen de geografiska cheferna var

stor. Exempelvis såg under besparingsperioden hälften av

dessa budgeten som ett åtagande. Andra hälften betrakta

de besparingsprogrammet mer som ett idealmål än som ett

åtagande. Stora skillnader fanns även bland annat

beträffande uppfattningarna om olika kravs relevans,

viljan att anlägga ett flerårsperspektiv, attityd till

risk samt inställning till mätbarhetsproblemet.

"Traditionalisterna" bland regioncheferna ansåg att

kvalitetsmåtten var mer relevanta än vad övriga region

chefer gjorde. "Traditionalisternas" uppfattning hade

sin grund i Verkets företagskultur. För denna grupp var

både en affärsmässig och en rent resultatmässig inrikt

ning främmande.

Personalkostnadsmåttet ansågs under hela perioden och
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framförallt under kvalitetsperioden av "tradionalister

na" stå i motsättning till Verkets legitimitet som

"public service"-företag. Personalkostnadsmåttet uppfat

tades av denna grupp framkalla besvärliga målkonflikter.

Även uppfattningen om försäljningsmåttens vikt var

individbundet. Vissa geografiska chefer var mer affärs

och försäljningsinriktade än andra. Försäljningsinrik

tade geografiska chefer ändrade inte sin uppfattning om

försäljningsmåttens relevans i samma utsträckning som

övriga.

Regionchefernas vilja att anlägga ett flerårsperspektiv

på Verkets verksamhet skilde sig åt. Även under bespa

ringsperioden använde vissa regionchefer en flerårsplan

jämte den ettåriga budgeten. De fick därmed en mer

flerdimensionell styrning än de övriga. De geografiska

chefernas vilja att anlägga flerårsperspektiv var

divisions-, storleks- och individrelaterat. Storleks

beroendet märktes, genom att de geografiska cheferna

ifrån större orter mer än andra tillämpade ett flerårs

perspektiv. Individberoendet konstaterades, genom att

för vissa chefer var det naturligt att alltid ha ett

flerårsperspektiv på sin verksamhet.

Attityden till risk skilde sig även bland regionche

ferna. En grupp var utpräglat riskavert. De var präglade

av Verkets företagskultur. Denna grupp utgjordes av

ungefär en fjärdedel av de regionala cheferna. Den andra

gruppen, som var majoriteten av de regionala cheferna,

hade samma inställning till risk som ledningen. De ansåg

liksom ledningen att Verket måste ta risker för att

överleva. Verket måste enligt denna grupp hitta nya be

hov när de gamla försvinner. Satsningar, som både kunde

bli olönsamma och som var jippobetonade, måste göras för

att testa sig fram på marknaden. Den tredje gruppen

bestod av dem som hade en mer riskbenägen attityd än
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ledningen. De var företrädesvis yngre nytillträdda

regionchefer. Dessa hade huvudsakligen rekryterats på

affärsmässiga meriter. De ansåg att Verket hade rätt

inställning till risk under den affärsmässiga perioden,

men att ledningen därefter blivit för riskavert. Enligt

dem var entreprenadandan förbi under besparingsprograms

perioden och att Verket "blivit förvaltare igen".

Som framgår av kapitel 6 kan de geografiska cheferna

även delas in i tre grupper beträffande inställning till

mätbarhetsproblemet.

Även bland de lokala cheferna fanns en pluralism. De

lokala cheferna uppdelades vid urvalet i tre grupper,

storstadens, mellanstora orters och små orters lokala

chefer, se bilaga 3. Storstadens chefer hade ofta en

annan uppfattning om det ekonomiska styrsystemets

funktion än övriga lokala chefer, speciellt på följande

punkter.

För storstadens chefer hade budgeten en aktiv roll som

planeringsinstrument. De ville deltaga i budgetarbetet

mer än man gjorde. De var därför något missnöjda med

budgetkontakterna med styrande enhet. De var inte helt

tillfredsställda med arbetssituationen. De agerade ofta

budgettaktiskt. De lade i allmänhet en helhetssyn på sin

verksamhet och identifierade sig med hela Verket. De

läste ofta treårsplanen noga. De anpassade sin verksam

het i viss mån efter denna plan och försökte även

påverka den. De var relativt lönemedvetna. De priori

terade kvalitetsmålet högt. De ville ha en ytterligare

decentralisering av organisationen.

De mellanstora orternas chefer skilde sig från de övriga

cheferna i följande avseenden. De var nöjda med sina

kontakter med styrande enhet. De satte försäljningsmålet
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högst av alla ekonomiska krav. De var i allmänhet nöjda

med måttstyrningen. De såg-få kortsiktsfaror i styrningen.

De tyckte att kraven hade tagit hänsyn till deras

förutsättningar, att kravnivåerna därför var rimliga och

ibland även positivt utmanande.

Även småorternas lokala chefer hade andra uppfattningar

än övriga lokala chefer på vissa punkter. De priorite

rade ofta målen på ett individualistiskt sätt. Kunska

perna i måttstyrning, enskilda måtts beräkningar samt

redovisningsrapporters utformning och tolkning var ofta

bristfälliga. De läste sällan treårsplanerna. De var

relativt auktoritära i sin roll som styrande enhet

gentemot de operativa cheferna. De var relativt lite

budgetmedvetna.

Kortfattat är svaret på frågeställning le att den

empiriska studien visar att en endimensionell styrning

kan ha inslag av pluralism. Min slutsats är att pluralis

men i detta fall inte berodde på en medveten vilja hos

affärsverks ledningen att integrera en mångfald i den

endimensionella styrningen. Det var snarare en följd av

att situationsfaktorer, som företagskulturen, informa

tionssystemets brister och Verkets turbulenta situation,

var faktorer som skapade en bra grogrund för en plura

lism.

7.1.4 SAMMANFATTANDE SVAR pA FRAGESTÄLLNING 1 SAMT
FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING

Min analys av frågeställning l ledde bland annat till

följande slutsatser.

Målkomplexiteten behöver inte medföra att en flerdi

mensionell styrning används. För att få klara effekter

kan styrande enhet istället använda en endimensionell



-203-

styrning. Styrande enhet kan då ta hänsyn till den

komplexa målstrukturen genom att styrinriktningen växlar

mellan perioderna. Perioderna bör vara 1 - 3 år långa.

Styrd enhet är sällan helt följsam till styrande enhets

skiftningar. på operativ nivå växlar därför inte inrikt

ningen i verksamheten i samma grad som styrande enhet

avsett. Den förändring av styrinriktning som initieras på

högre nivåer kan därför som i Verk A i vissa avseenden få

mycket påtagliga effekter på verksamheten på operativ

nivå och i andra avseenden begränsade effekter. Den

endimensionella styrningen kan därmed ha inslag av

oföränderlighet och pluralism.

Rationaliseringsprogram kan ha klara funktionella effek

ter även i offentl~ga myndighetsorganisationer. Risken

för dysfunktionella effekterna är likväl stor, därför att

dessa program i ringa utsträckning uppmärksammar den

komplexa målstrukturen.

Hade inte den ovannämnda oföränderligheten och pluralis

men funnits på operativ nivå i Verk A oavsett styrdimen

sion, hade förmodligen både de funktionella och dys funk

tionella effekterna av rationaliseringsprogrammet blivit

större.

Den endimensionella styrningen innebar att de affärsmäs

siga och allmännyttiga uppgifterna inte beaktades samti

digt. Överhuvudtaget stödde de ekonomiska styrsystemen

"public utility"-uppgifterna dåligt, se mer härom i nästa

huvudavsnitt.

En flerdimensionell styrning innebär emellertid inte

nödvändigtvis att styrande enhet beaktar den komplexa

uppgiftsstrukturen på ett i min mening adekvat sätt.

Denna empiriska studie demonstrerade exempelvis att en

flerdimensionell styrning tenderar att bli relativt
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passiv. D.v.s. att inget mål fästs avseende vid i till

räckligt hög grad, utan en "slack" uppstår i organisatio

nen.

Dilemmat för ledningen i en offentlig myndighetsorgani

sation är om de skall välja en flerdimensionell passiv

styrning eller en växlingsrik aktiv endimensionell sådan.

Valet blir beroende av vilka effekter som önskas av

styrningen. på grund av oföränderligheten på operativ

nivå, minskas dock något detta dilemma. Att det likväl

existerar ett dilemma manifesteras klart av denna studies

empiriska resultat.

Jag ger följande förslag till fortsatt forskning inom

detta område.

Mer empiriska studier bör göras om vilka effekter som

uppkommer när starka styrförändringar i en organisation

sker. Styrförändringar är vanliga inte bara i organisa

tioner inom den offentliga sektorn, utan uppträder rela

tivt regelbundet i alla typer av organisationer. När

organisationen byter ledning eller hamnar i en krissitua

tion, sker ofta starka styrförändringar.

ytterligare empirisk forskning är nödvändig att göra, för

att utröna om rationaliseringsprogram på lång sikt

förbättrar organisationens överlevnadsförmåga.

Mer empiriska studier behövs även kring effekter av olika

styransatser, som brukas för att beakta offentliga

organisationers komplexa uppgiftsstruktur.
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Äga~logike~s ka~aktä~
och dess i~~e~ka~ på
Ve~ke~s ope~ati~a

"'Verksa.mh.et

Detta huvudavsnitt besvarar den andra frågställningen,

ägarlogiken och dess effekter. I framställningen nedan

presenteras i den första delen vilken ägarlogik som

Staten/ägaren brukade i styrningen av de fyra studerade

Verkens ledningar. I andra delen analyseras vilken

inverkan som denna logik hade på den operativa verksam

heten inom de fyra studerade Verken, främst inom Verk A.

Som ett led i denna logik besvaras i den tredje delen,

huruvida de av ägaren avsedda effekterna av införandet

av ekonomisk styrning av Verken uppnåtts.

7 .2.1 ÄGARLOGIKENS INNEBÖRD FÖR DE STUDERADE VERKEN

Som framgår av kapitel 2 är en övergripande ide med

ekonomisk styrning, att den skall garantera att ekonomis

ka krav kan förmedlas ifrån organisationens ägare ner

till operativ nivå. Detta för att möjliggöra organisa

tionens överlevnad. En kravkedja skall skapas mellan

organisationens alla nivåer. Ägarlogiken skall prägla

organisationens logik på alla nivåer. Om ekonomistyr

ningen på detta sätt bidrar till företagets överlevnad,

kan dess effekter bedömas som funktionella.

Flera forskare menar att detta är minst lika viktigt i

offentliga myndigheter som i privata vinstdrivande

företag. I politiskt styrda organisationer måste organi

sationen anpassas till den politiska styrningen, enligt

Stewart (1986, sid. 170-172). Att verksamheten i sådana

organisationer kan vara opåverkbar av den politiska

ägarstyrningen är enligt Stewart en myt. Verksamheten i

politiskt styrda organisationer måste påverkas utav

ägarens avsikter med organisationen, anser Downs, Larkey
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(1986, sid. 254). Bland annat skall de politiska ägarnas

inställning till effektivitet inverka på den ekonomiska

inriktningen.

Ägarlogiken i de fyra studerade affärsverken förmedlades

ner till affärsverkens operativa nivåer genom de exter

na och interna ekonomiska styrprocesserna. I endast ett

av de fyra affärsverken använde sig ägaren mer regelbun

det av informell styrning vid sidan av budgetprocessen.

Det gällde Verk B, som ej klarade ägarens utdelningskrav.

I två av de andra Verken gjordes vissa sådana försök.

De gjordes när Staten tyckte att Verken ej levde upp

till kvalitetskravet. Dessa försök var mycket oprecisa,

eftersom detta krav var oprecist. Ägarens försök grunda

de sig på massmediaopinioner och kritiska brev ifrån

allmänheten och inte på egen uppföljning. Styrning i

andra styrformer än ekonomiska styrnings formen förekom

således ej i affärsverken i samma utsträckning som

Jacobsson (1984) konstaterade för de studerade ämbets

verken.

Som framgår av de empiriska kapitlen ovan utmärktes

ägarlogiken i de studerade affärsverken aven otydlighet.

otydligheten gjorde att kunskapen om vilka ägarkrav som

formade ägarlogiken var bristfällig hos Verkens ledningar

och ändå sämre på underordnade nivåer i Verken. De enda

ägarkrav som aktörerna inom Verken hade god kunskap om

var utdelningskravet samt vissa av ägarrestriktionerna,

exempelvis lönerestriktionen.

Den empiriska studien visade att det fanns en skillnad

mellan ägarkravens uttryckta och verkliga vikt. Det

ökade otydligheten. Det gällde i synnerhet ägarens

kvalitets- och produktivitetskrav. Dessa uttrycktes som

viktiga, men hade i verkligheten en mindre vikt.
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Att ägarlogiken är otydlig i Verken kan bero på följande

fem skäl, affärsverkens typ av verksamhet, ägarens

representation, ägarens olika roller, ägarens vilja att

försvåra en politisk utvärdering samt den konstitutionel

la modellens motstridiga krav.

1/ Affärsverkens verksamhet kan av ägarrepresentanterna

uppfattats som politiskt neutral och relativt ointres

sant. Det fanns små möjligheter att hämta partipolitiska

profilfrågor ifrån deras verksamhet.

2/ Ägaren representeras av olika exekutiv, både av

politiker och av departementstjänstemän. Dessa hade

delvis olika intressen. De olika exekutiven hade exempel

vis olika uppfattningar om lönerestriktionens relevans.

Även inom det politiska exekutivet fanns olika intressen

representerade. Det är en följd av att politiska organi

sationer är flerideologiska. D.v.s. de är en typ av

konfliktorganisationer.

3/ Ägaren skall representera olika roller, bland annat

den finansiella rollen och vara kundföreträdare. Ägarens

kvalitets- och prisrestriktionskrav var exempelvis i

huvudsak kundkrav. Eftersom Staten/ägaren ofta syntes

tveksam om vilken roll som den egentligen representerade,

blev kundkraven otydliga.

4/ Ägaren syntes eftersträva en otydlighet i styrningen.

Den empiriska studien visade exempelvis att ägaren

undvek en klar målprioritering i de externa processerna.

Min hypotes är att detta var en följd aven mer eller

mindre medveten strategi av ägaren att söka undvika

politiskt ansvar. Hypotesen grundar sig på de empiriska

resultaten. Som framgår av avsnitt 7.1.1 ovan syntes

verksledningen i Verk A eftersträva den tydliga målprio

riteringsmetoden 1. Ägaren däremot eftersträvade de
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otydliga metoderna 2 och 3. Genom att ägaren hade dålig

perception och kompetens av affärsverkens verksamhet,

kunde dock inte metod 2 och 3 användas på det sätt som

exempelvis Olve (1977) rekommenderar.

5/ Den konstitutionella modellen som presenteras i

kapitel 3 ställer motstridiga krav på ägarstilen. Verken

skall ges stor självständighet. Samtidigt är Verken

Statens representanter inom sina områden och skall

därmed ges liten handlingsfrihet. Ägarlogiken kom därmed

att växla på ett oförutsägbart sätt.

Den otydliga ägarlogiken var således delvis orsakad av

faktorer som ägaren inte kunde påverka och var delvis

medvetet vald.

Ägarstyrningen var även situationsanpassad och därmed

relativt komplicerad, vilket inte ökade tydligheten.

Situationsanpassningen märktes, genom att för vissa Verk

var ägarlogiken ekonomiskt effektivitetsinriktad och för

andra mer präglad aven icke affärsinriktad kvalitetsin

riktning. För två av de studerade Verken uttryckte

ägaren sitt missnöje med att Verken var för lite effek

tivitetsinriktade. För de två andra tyckte ägaren att

deras verksamheter var för mycket effektivitetsinrikta

de. De två första Verken var mer lönsamma än de två

senare. Den situationsanpassade ägarlogiken märktes även

i ägarens inställning till risk. Ägaren tycktes mena att

affärsverksledningen i Verk B var för riskavert, medan

affärsverksledningarna i Verk A och Verk C var för

riskbenägna. För Verk B eftersträvade ägaren således en

högre grad av affärsmässig riskbenägenhet, medan man för

Verk A och Verk C eftersträvade en lägre grad.

Ägarlogiken var för varje enskilt Verk delvis motsägelse

full. Denna empiriska slutsats drar jag genom att vissa
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ägarrestriktioner hade viss vikt, se kapitelS. Detta

innebar att Verkens ekonomiska inriktning aldrig under

undersökningsperioden kunde präglas helt av den ekono

miska effektivitetens logik. Dessa restriktioner stod i

klar motsättning till en ren effektivitetsinriktning.

Beroende på att ägarlogiken skulle beakta Statens roll

som kundföreträ~are, hade prisrestriktionen något högre

vikt i Verk A än i övriga Verk. Skälet var enligt ägaren

att Verk A var det enda av de fyra studerade Verken, som

bedrev sin huvudverksamhet i monopolställning. Monopol

situationen var således avgörande för om ägarrestriktio

nerna blev en del av ägarlogiken. Det var inte andelen

allmännyttiga uppgifter, vilket Verksledningskommitten

(1985) och RRV (1989) antyder, se kapitel 4 avsnitt

4.1.2.1.

Dessa ekonomiska restriktioners vikt förändrades som

nämns i kapitel 5 under undersökningsperioden. Under

denna period kunde observeras att vissa av restriktio

nerna, som placeringskrav samt krav beträffande pris

och taxesättning, delvis slopades i vissa Verk. Andra

restriktioner var under förhandling. Det gällde restrik

tionen att ej få använda externa kapitalmarknaden, kra

vet att följa de förvaltningsrättsliga reglerna beträf

fande de anställdas anställningsförhållanden samt åter

stående investeringsrestriktioner. Det innebar att dessa

restriktioner förmodligen skulle överges snart. Inte

bara styrd enhet var aktiv i denna förhandlingsprocess.

Min slutsats är, att det ansträngda statsfinansiella

läget, de tekniska och marknadsmässiga förändringarna

för affärsverken samt de politiska opinionerna, tvingade

även styrande enhet, Staten/ägaren, att ändra sin logik

i detta avseende. Utvecklingen beträffande ägarlogiken

var således att den blev alltmer effektivitetsinriktad.

Under undersökningsperioden var den fortfarande delvis
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präglad av den statliga myndighetslogiken. I synnerhet

gällde det för styrningen av Verk A och Verk °B.

Sammanfattande svar på frågeställning 2A, ägarlogikens

innebörd och karaktär, är att Statens ägarlogik var

otydlig, situationsanpassad och för varje enskilt Verk

delvis även motsägelsefull. Ägarens inställning till

ekonomisk effektivitet var exempelvis ambivalent.

Utvecklingstend~nsenvar att ägarlogiken blev alltmer

effektivitetsinriktad.

7.2.2 ÄGARLOGIKENS INVERKAN pA VERKENS OPERATIVA
VERKSAMHET

Ägarlogikens inverkan på Verkens operativa verksamhet

skall i den ekonomiska styrformen ske genom kravkedjan,

se ovan. Genom kravkedjan i det decentraliserade ekono

miska styrsystemet förmedlas ägarens externa krav via de

interna, se exempelvis Johansson, Östman (1986 avsnitt

2.1.1).

Huruvida ett samband existerar mellan krav på olika

nivåer, har tidigare i ringa grad studerats. Detta

möjligen på grund av att det fordrar en omfattande

empirisk studie. Några jämförelser mellan denna studies

resultat och andra empiriska studier är därmed svåra att

göra.

Att en koppling av de externa och interna kraven i en

kravkedja skulle ske, förefaller samtliga av Verk A:s

aktörer i denna studie ha eftersträvat. Även att detta

skulle tydliggöras i ett dokument, treårsplanen. Enligt

ägaren var treårsplanen Verkens viktigaste dokument.

Ägaren ville att treårsplanen skulle vara detaljerad och

i hög grad knytas till Verkens verksamhetsplaner.

För verksledningarna i de fyra studerade Verken innebar
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kravkedjan både fördelar och nackdelar. Kravkedjan

gjorde att de interna kraven fick ökad legitimitet.

Därmed fick kraven bättre intern acceptans. Genom att

affärsverks ledningarna utformade förslaget till treårs

plan, fanns en möjlighet för dem att påverka ägarlogikens

innebörd. Även möjlighet att välja i vilken grad ägarlo

giken skulle påverka affärsverkens logik fanns. Nackde

len med att ha en hög koppling var risken för negativ

utvärdering ifrån ägarens sida.

Att affärsverksledningarna ansåg att en ökad koppling

mellan de externa och de interna kraven hade mer förde

lar än nackdelar, pekade de empiriska resultaten på.

Under undersökningsperioden kunde iakttas att flera av

de studerade Verkens affärsverksledningar strävade efter

en ökad koppling mellan de externa och interna kraven i

treårsplanen. I Verk e var exempelvis treårsplanen en

ren sammanfattning av den interna koncernplanen. Den

empiriska studien visade även att affärsverksledningarna

försökte utnyttja möjligheten att påverka ägarlogikens

innebörd. I Verk e, som tillämpade interna räntabilitets

mått, betonades även i treårsplanen det externa räntabi

litetsmåttet framför de externa kvalitetsmåtten. I Verk

A började externa kvalitetskravet preciseras på ett allt

tydligare sätt i treårsplanen, när Verket under kvalitets

perioden fick en mera kvalitetsinriktad GD.

För att få den "rätta" avvägningen mellan otydlighet och

tydlighet, lades i Verk A ned stora ansträngningar vid

utarbetandet av förslaget till treårsplan. En otydlighet

förhindrade en utvärdering och en tydlighet klargjorde

kopplingen mellan de externa och interna kraven.

Kravkedjan i Verk A märktes på f6ljande sätt.

Genom att utdelningskravet som framgår av kapitel Svar
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det viktigaste ägarkravet, blev personalkostnadsmåttet

det viktigaste interna kravet i Verk A under besparings

perioden. Det skulle garantera att utdelningskravet kun

de tillfredsställas. Personalkostnadsmåttets vikt under

besparingsperioden var en följd av att affärsverksled

ningen fruktade att Verket under de närmaste åren inte

skulle kunna nå ägarens utdelningskrav. Detta ifall inte

stora personalrationaliseringar gjordes inom Verket.

Besparingsprogrammet var således en konsekvens av ägar

logikens betoning på utdelningskravet. Enligt Verkets

aktörer gällde det för Verket att klara lönsamheten.

Detta för att undvika att som Verk B bli detaljstyrt av

ägaren. I ägarlogiken låg därmed även en koppling till

ett sanktionssystem. Denna koppling ansågs av samtliga

undersökta Verks ledningar vara väsentlig. Affärsverks

ledningen i Verk A frammanade exempelvis en krisstämning

i företaget under besparingsperioden. Detta genom att

hänvisa till hotet om ägarsanktioner, ifall inte ägarens

utdelningskrav kunde tillfredsställas. I allmänhet

upplevdes inom Verket detta hot som verkligt. Ledningen

hade redan tidigare förberett organisationen på att det

vid negativ lönsamhet kunde ske ägarsanktioner.

Den endimensionella styrningen i Verk A:s interna

process kan ses som en direkt följd av ägarlogiken.

Samtliga tre perioder hade sin motsvarighet i ägarlogi

kens utveckling, inte bara besparings- och kvalitetspe

rioderna. Under den affärsmässiga perioden 1984 - hösten

1986 betonade även ägaren att Verken skulle bli mera

affärsmässiga. Ägaren var klart kritisk till att Verk B

och även delvis Verk D inte anammat samma affärsmässig

het under denna period som Verk A och Verk C gjort.

Enligt ägaren var en viss affärsmässighet även i överens

stämmelse med affärsverkens legitimitet som allmännytti

ga företag. För att kunna fylla nätet när gamla tjänster
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försvinner samt att kunna finansiera den olönsamma

glesbygdsservicen, behövde affärsverks logiken präglas

av mer affärsmässighet. Det affärsmässiga försäljnings

kravet överensstämde därmed med ägarens regionala och

sociala visioner. Det gjorde att Verken på sikt kunde

bli mer konkurrenskraftiga och därmed avlasta statsbudge

ten. Affärsmässigheten kopplades delvis ihop med det nya

ekonomiska styrsystemet, som ägaren varit med om att

initiera.

Ägarlogikens starka betoning på utdelningskravet kunde

framförallt iakttas i Verk B. Ägarlogiken fick här ett

mycket klart genomslag på Verkets operativa verksamhet.

I Verk B uppkom som nämns i kapitel 6 väsentliga kort

siktsfaror, på grund av inriktningen mot kortsiktiga

interna intäkts- och kostnadsmål. Detta för att nå det

externa utdelningskravet.

Betydligt lägre vikt än utdelningskravet hade det

externa kvalitetskravet. Genom att ägaren likväl inte

ansåg detta krav helt oviktigt, hade det en viss inver

kan på affärsverkens logik. Samtliga regionchefer i

glesbygdsområdena inom Verk A ansåg exempelvis att

Verket hade ett politiskt ansvar för glesbygdsservicen.

Detta ansvar ansågs förmedlas direkt ifrån ägaren till

Verket. Enligt ägarorganisationen RRV (1989 kap. 4) var

kvalitetskravet det som gav affärsverken dess legitimi

tet som affärsverk.

Som ovan nämns utformades dock ägarens kvalitetskrav på

ett otydligt sätt. Det medförde att även kravkedjan

beträffande kva~itetskravet blev otydlig. Därmed kom

"public-utility"-uppgifterna att stödjas på ett bristfäl

ligt sätt.

Att ägarlogiken var situationsanpassad beträffande

kvalitetskravet märktes mest i styrningen av Verk B. För
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detta Verk syntes ägaren anse att kvalitetskravet hade

låg vikt. Det uppgivna skälet var att verksamheten i

Verk B inte bedrevs i monopolsituation. Eftersom detsam

ma även till viss del gällde Verk e, var det förmodligen

Verk B:s prekära lönsamhetssituation som var det verkli

ga skälet till att detta krav fick lägre vikt än i de

övriga kommunikationsverken. Om åtgärder för att nå

kvalitetskravet mer bestående hotade utdelningskravet,

var därför ägaren beredd att sätta kravnivån på kvalite

ten mycket låg.

I vilken grad som kravkedjan i detta avseende blev

tydlig, berodde också på affärsverksledningens uppfatt

ning om externa kvalitetskravets relevans. Ansåg affärs

verksledningen att den allmännyttiga delen av kvalitets

kravet var irrelevant, visar de empiriska resultaten att

ägarens otydliga kvalitetskrav kom att till stor del

negligeras. Om däremot affärsverksledningen eller andra

aktörsgrupper inom Verken ansåg att kravet var relevant,

tydliggjordes k~avkedjan. Affärsverksledningarna menade

i allmänhet att kravet hade låg relevans, medan "tradi

tionalisterna" bland de geografiska cheferna ansåg att

kravet hade hög relevans.

på grund av ägarlogikens otydlighet samt den pluralism

som finns inom Verken, är min uppfattning att kravkedjan

inte är lika tydlig inom de statliga affärsverken som i

privata bolag. För den "turn around" som utmärkte samt

liga studerade affärsverks verksamhet under aO-talet,

hade exempelvis ägaren haft viss men inte avgörande

betydelse. Ägaren hade varit aktiv i initieringsstadiet

genom olika statliga utredningar. Därefter hade ägaren

förhållit sig relativt passiv. För den direkta aktive

ringen av det ekonomiska styrsystemet i Verk A, hade

ägaren haft begränsad betydelse. Ägarlogikens otydlighet

medförde att inget externt krav kunde få hög vikt. Det

försvårade uppkomsten aven tydlig kravkedja.
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Ibland kom även affärsverks ledningarnas logik i konflikt

med ägarlogiken. D.v.s. kravkedjan brast åtminstone

tillfälligt. Detta till stor del beroende på den delvis

motsägelsefulla ägarlogiken. Exempelvis kom den effekti

vitetsinriktning, som Verk A:s besparingsprogram innebar,

att mot slutet av besparingsperioden komma i konflikt

med ägarlogikens kvalitetsinriktning.

Ägarlogiken tog sig bland annat uttryck i de ekonomiska

restriktioner som var viktiga. Dessa restriktioner

bestämde delvis affärsverksledningarnas manöverutrymme i

den interna styrningen. Genom dessa restriktioner,

förmedlade genom kravkedjan, kom ägarlogiken bland annat

att påverka den operativa verksamheten. Ägarens pris

och lönerestriktioner minskade exempelvis manöverutrym

met för aktörerna på operativ nivå. Det minskade påver

kansmöjligheterna över egna intäkter och kostnader.

Sammanfattning och förslag till fortsatt forskning

Sammanfattande svar på frågeställning 2B, ägarlogikens

inverkan på Verkens operativa verksamhet är följande.

Den politiska ägarlogiken hade en påverkan på den

operativa verksamheten inom de studerade Verken under

undersökningsperioden. Ägarlogiken minskade bland annat

aktörernas manöverutrymme. En kravkedja existerade

således, även om den på grund av ägarlogikens otydlighet

inte alltid var helt klar. Besparingsprogrammet var ett

exempel på att en kravkedja fanns i Verk A. Kravkedjans

genomslagskraft avgjordes bland annat av ägarkravens

vikt och styrd enhets uppfattningar om ägarkravens

relevans. Ägarlogikens otydlighet vad gällde externa

kvalitetskravet medförde att de allmännyttiga uppgifter

na delvis negligerades inom Verken.

Ytterligare empirisk forskning behövs om hur samspelet

mellan olika nivåer i en organisation fungerar och detta
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samspels inverkan på den operativa verksamheten.

I de studerade Verken i detta projekt låg drivkraften i

den ekonomiska styrningen huvudsakligen hos affärsverks

ledningarna och enbart delvis hos ägaren. I andra

organisationer är det på ägarnivå eller på operativ nivå

som initiativkraften i styrningen ligger. Vad blir

effekterna av ekonomisk styrning när ägarlogiken är mer

tydlig, eller ändå mer otydlig, än den var i de

studerade Verken? Vilka effekter uppkommer när både

äqaren och ledningen är relativt passiva och drivkraften

i styrningen finns på lägre nivåer i organisationen?

7.2.3 UPPNAENDE AV AVSEDDA EFFEKTER VID INFÖRANDE AV
EKONOMISK STYRNING AV VERKEN

Frågeställning 2C som här besvaras behandlar frågan om

den externa styrningen har haft de effekter som ägaren

avsett.

I kapitel 2 avsnitt 2.2 konstateras att ägaren angett

följande fyra motiv för införande av ekonomisk styrning

inom affärsverken.

- Informationsöverbelastnings- eller informationsbrist-

skälet.

- Motivationsskälet.

- Långsiktighetsskälet.

- Skälet att avlasta statsbudgeten.

Informationsproblematiken löstes ej fullt ut i Verk A,

eftersom de decentraliserade enheternas perception och

kompetens ej helt togs tillvara. Det gjordes i högre

grad i Verk C. Där skedde en kontinuerlig informations

överflyttning till de decentraliserade geografiska

enheterna.

Införandet av den ekonomiska styrningen syntes ha
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ökat motivationen hos affärsverksledningarna. Detta

genom möjligheterna till balansering av egen vinst. Verk

B:s affärsverksledning var dock ett undantag, där

snarare försämrades motivationen. Kravet på ökad frigö

relse ifrån ägaren var stor i samtliga Verk. De olika

ägarrestriktionerna upplevdes som en stark begränsning i

affärsverksledningarnas handlingsfrihet. De begränsade

Verkens möjligheter att i någon större utsträckning

skapa egna vinster som kunde balanseras över åren. Dessa

restriktioner motverkade ett fullständigt uppnående av

motivationseffekten.

Strävan att få en mer långsiktig ekonomisk styrning

enligt Wildavskys (1974, 1975) modell gick förlorad.

Fokuseringen på ägarens kortsiktiga utdelningskrav, och

därmed i den interna styrningen på de ettåriga intäkts

och kostnadsrnåtten, var för stor. Denna långsiktiga

strävan kunde därmed inte tillfredsställas. Klara

dys funktionella kortsiktsfaror kunde observeras i samt

liga studerade affärsverk på grund av denna inriktning.

såväl det externa som interna kvalitetskravet, som

skulle utvärdera de långsiktiga effekterna, gavs i de

ekonomiska styrsystemen en otydlig utformning. Det

försvårade kunskapen om kvalitetskraven och en utvärde

ring av desamma. De externa och interna kvalitetskraven

hade redan innan införandet av de ekonomiska styrsyste

men varit vagt utformade, men kraven hade då åtminstone

av vissa aktörer setts som Verkens huvudmål. Produktio

nen hade delvis varit inriktad på att tillfredsställa

kraven, om än otydligt utformade.

Budgetavlastningseffekten uppnåddes med ett undantag,

nämligen Verk B.

Slutsatser och förslag till fortsatt forskning

Frågeställning 2C besvaras sammanfattningsvis med att av
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statsmakternas avsedda effekter vid införandet av

ekonomisk styrning av affärsverken uppnåddes informa

tionsavlastnings-, motivations- och budgetavlastningsef

fekterna i flera av de studerade Verken. Undantaget var

Verk B. Informationsavlastningseffekterna uppkom ej

heller i Verk A. Långsiktseffekterna tillfredsställdes

ej i något Verk.

Att motivationseffekten ej uppkom i Verk B, berodde på

att Verket ej klarade att undvika att belasta Statens

budget. Därmed blev ledningen delvis "inkompetensförkla

rad" av ägaren, se kapitel 6. Andra styrformer än de

ekonomiska kom delvis att användes i ägarstyrningen.

Verksamheten i Verk B blev extremt kortsiktig under

undersökningsperioden. Att Verk B inte klarade sin

självfinansiering, berodde enligt Verkets ledning på

Verkets konkurrenssituation. Det undandrar sig detta

projekts syfte att bedöma riktigheten i detta, men det

är möjligt att Verk B under undersökningsperioden var

mer konkurrensutsatt än övriga studerade Verk.

Beträffande det första motivet, informationsskälet,

framgår det av nästa huvudavsnitt att utformningen av

det ekonomiska styrsystemets organisation i hög grad

inverkar på om den ekonomiska styrningen leder till ökad

informationsavlastning.

Södergren (1992) föreslår ytterligare forskning om de

centraliseringens möjligheter att stimulera till långsik

tiga satsningar. Liksom Södergrens studie visar analysen

inom detta och förra huvudavsnittet, 7.1, att ekonomisk

styrning ofta inte medför en ekonomisk inriktning som

präglas aven långsiktighet. Samtliga organisationens

mål, i synnerhet de långsiktiga, beaktas ej tillfreds

ställande. Huruvida ekonomisk målstyrning även kan

medföra en långsiktig ekonomisk inriktning är därför en

angelägen forsknings fråga att empiriskt studera vidare.



7.3

-219 -

SaInorc:in..in.g eller
s:jalv-stan.ciighet

Effekterna av två organisatoriska lösningar vid decentra

lisering och införande av ekonomisk styrning i offentli

ga myndighetsorganisationer jämförs här med varandra.

Framställningen har den begränsningen att de empiriska

iakttagelserna för det ena fallet, Verk e, är betydligt

färre än för det andra, Verk A. Som nämns ovan gjorde

jag, efter det att den empiriska studien för detta

projekt var avklarad, en annan empirisk studie inom

ramen för ett IMIT-projekt (Charpentier, Samuelson

1989). De empiriska iakttagelserna ifrån det senare

projektet utnyttjas även i analysen nedan, liksom

undersökningen av RRV (1989).

Att göra denna jämförelse har bedömts som intressant för

denna studies syfte. Detta eftersom det bidrar till

förståelsen av vilka effekter som uppkommer av ekonomisk

styrning i offentliga myndighetsorganisationer.

Den organisatoriska utformningen hänger intimt ihop med

den ekonomiska styrningen. "Gränsdragningen mellan vad

som är organisationsdesign och ekonomisk styrning är

svag", Brorström, Johansson (1992 sid. 69). Att vid en

analys av ekonomiska styrningens effekter iaktta vad som

blir följden av olika organisatoriska lösningar är

därför naturligt.

7.3.1 PERSPEKTIVVALET

Vid decentralisering och införande av ekonomisk målstyr

ning måste ett organisatoriskt perspektivval göras.

Antingen betonas de decentraliserade enheternas beroende

av varandra för att möjliggöra att helhetens mål uppnås

eller också understryks enheternas självständighet. I

det senare fallet är det tänkt att enheternas självstän-
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diga agerande mer eller mindre automatiskt skall leda

till att helhetens mål optimeras.

När självständigheten framhävs bedöms ofta beroendeför

hållandena mellan enheterna vara relativt små. För att

skapa konkurrens och företagande bör ur detta självstän

dighetsperspektiv enheterna ges så stor självständighet

som är möjligt inom ramen för den organisationside som

bestämmer organisationens huvudmål. Enheternas höga

handlingsfrihet anses ge ökat incitament för konkurrens

och företagande, förbättrad motivation och långsiktiga

attityd- och beslutsfördelar.

Om enheternas självständighet framhävs, används ofta

mått i den ekonomiska styrningen som är relevanta ur ett

vitt relevansperspektiv. Det innebär att måtten skall

stimulera enheterna att på ett självständigt sätt utföra

organisationens uppgifter. Mått som ger incitament till

ökad handlingsfrihet är exempelvis resultatmått. En

resultatenhetsfilosofi brukas då ofta.

Resultatenhetsfilosofin utvecklades under undersöknings

perioden i samtliga fyra studerade Verk. Delvis beroende

på en strävan efter en ny ekonomisk inriktning. Delvis

som en naturlig del i den inslagna decentraliserade

ekonomiska målstyrningsutvecklingen. Inom de studerade

Verken ansåg likafullt inte samtliga aktörer att resul

tatenhetsfilosofin var helt i överensstämmelse med

Verkens uppgifter och önskad ekonomisk inriktning.

Beroendeförhållandena mellan de decentraliserade enhe

terna ansågs exempelvis inom Verk A av många som för

stora.

I samordningsperspektivet understryks att enheterna är

beroende av varandra för att gemensamt fullgöra verksam

heten på ett för helheten optimalt sätt. Ur detta

perspektiv kan en alltför hög självständighet hos de
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decentraliserade enheterna leda till ett felaktigt

avdelningstänkande. D.v.s. att enheterna optimerar sin

verksamhet i strid mot vad som är optimalt för hela

systemet, s.k. felaktig suboptimering.

När samordningsperspektivet används inom affärsverken,

görs ofta andra måttval än när självständighetsper

spektivet brukas. De decentraliserade enheterna ses då

inte som resultatenheter utan som flerfunktionella en

heter. Resultatmått används då sällan, därför att

intäkter och kostnader anses inte kunna jämföras direkt

med varandra. Istället brukas rena intäkts- och kostnads

mått kombinerat med kvalitetsmått.

De två studerade Verken som under undersökningsperioden

gjort helt olika perspektivval var sålunda Verk A och

Verk C. Detta annorlunda val hade gjorts, trots att de

två Verken är likartade, bland annat vad gäller de

decentraliserade enheternas beroende av ett gemensamt

nät.

I Verk C hade vid införandet av den ekonomiska styr

formen i mitten av 70-talet valts självständighets

perspektivet. De decentraliserade geografiska enheterna,

20 st, blev egna resultatenheter, som styrdes direkt av

Verkets GD med räntabilitetsmått. Enheternas faktiska

räntabilitetsutfall jämfördes. Det mest väsentliga i

denna jämförande analys var inte de andra enheternas

utfall, utan tidigare perioders utfall. ~tt "klättra" i

de geografiska enheternas räntabilitetsliga var dock

även en merit. Rättvisa jämförelser kunde inte göras,

eftersom förutsättningarna väsentligt skilde sig åt

mellan enheterna. Vissa enheter nådde exempelvis aldrig

positiva räntabilitetstal, medan andra hade räntabili

tetstal på närmare 20 %. Trots att Verk C även använde

kvalitetsmått, var räntabilitetsmåtten de enda mått som

följdes upp kvartalsvis, bland annat genom föredrag-
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ningar direkt inför GD.

Det interna räntabilitetsmåttet var också som konstate

ras i kapitel 5 viktigt i Verk C. RRV (1989 bilaga 2)

fann också att enheternas uppnådda räntabilitet i

allmänhet var relativt hög. I jämförelse med ett förvän

tat räntabilitetskrav med utgångspunkt från områdenas

förutsättningar låg 1987 de faktiska räntabilitetstalen

över de förväntade för 13 av de 20 geografiska enheter

na.

I Verk A var samordningsperspektivet det dominerande.

Liksom Verk C var Verk A åtminstone inom den ena divisio

nen beroende av ett gemensamt nät. Det medförde en hög

grad av interdependenser mellan enheterna. De geografis

ka enheterna i Verk A hade inte gjorts till resultaten

heter under undersökningsperioden. De kan närmast

betraktas som flerfunktionella enheter. Enheternas

bristande handlingsfrihet underströks i Verk A. Någon

helt enhetlig uppfattning inom ledningsgruppen fanns ej

beträffande vilken frihetsgrad som de regionala cheferna

egentligen hade. Den ena divisionschefen ansåg att de

hade stor frihet, den andra liten. GD:s uppfattning låg

mittemellan. Samtliga tre toppchefer var likväl överens

om att tidigare hade regionchefernas självständighet

varit mycket liten men att de nu fått ett marknads- och

budgetansvar, dock inget resultatansvar.

Min slutsats är att det skilda perspektivvalet bland

annat berodde på olikheter i ägarlogik och företags

kultur. Som antyddes i avsnittet 7.2.1 ovan uppfattades

Verk C av ägaren mer som ett statligt bolag. Verk A sågs

däremot som en blandning av ett företag och en allmännyt

tig myndighet. Företagskulturen i Verk A var att de

geografiska enheterna skulle ha låg handlingsfrihet.

Verket hade alltid varit mycket centralstyrt. Det gällde
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inte i lika hög grad Verk e, se Charpentier, Samuelson

( 1989) •

7 •3 •2 PERSPEKTIVVALETS EFFEKTER

I framställningen i detta avsnitt görs först en beskriv

ning av de två perspektivens effekter. Sedan tas de

faktorer upp som avgör perspektivvalet. Avslutningsvis

görs en sammanfattning samt ges råd till fortsatt

forskning.

I den förstnämnda effektbeskrivningen behandlas inled

ningsvis självständighetsperspektivets funktionella samt

samordningsperspektivets dysfunktionella effekter. Där

efter analyseras självständighetsperspektivets dysfunk

tionella och samordningsperspektivets funktionella

effekter. Skälet till denna disposition är att själva

jämförelsen mellan perspektiven betonas. Det innebär

inte nödvändigtvis att det ena perspektivets funktionel

la effekter helt motsvaras av det andra perspektivets

dysfunktionella effekter.

Sjävständighetsperspektivets funktionella och samord
ningsperspektivets dys funktionella effekter

En funktionell effekt av självständighetsperspektivet i

Verk C var att det interna räntabilitetsmåttet i Verk C

fick hög vikt. Akt6rerna ansåg inom detta Verk att

måttet var relevant. Den ekonomiska inriktningen hos de

geografiska enheterna i Verk C verkade ha förändrats,

sedan måttet infördes i mitten av 70-talet. Enheterna

hade under undersökningsperioden en klar resultatinrikt

ning.

Självständighetsperspektivet medförde i Verk e en

resultatenhetsfilosofi. Denna gjorde att de decentrali

serade enheternas perception och kompetens i hög grad
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togs till vara, som nämns i avsnitt 7.2.3 ovan. Den

innovativa strategin fick därmed full genomslagskraft i

Verk C. Samtliga studerade Verks ledningar tycktes vara

medvetna om att en innovativ strategi var nödvändig för

Verkens överlevnad, se kapitel 2.

I Verk A uppkom 'däremot som en följd av det valda sam

ordningsperspektivet dysfunktionella effekter, genom att

de geografiska chefernas perception och kompetens delvis

gick förlorad. Många förslag för att i högre grad, nå de

ekonomiska måtten kom att i relativt liten grad implemen

teras i organisationen. I stället existerade en hög grad

av inblandning ifrån HK i de geografiska ,enheternas

verksamhet, även rörande rent operativa frågor. Min

slutsats är att HK vill~att .innovationer i Verk A

skulle komma uppifrån, inte nerifrån. Nästan hälften av

de regionala' cheferna i Verk A tyckte att HK bestämde

för mycket av deras löpande yerksamhet. I synnerhet var

det storstadens geografiska chefer som var kritiska till

att en stor del av Verk A:s verksa~het fortfarande

sköttes centralt, exempelvis produktstrategiutform

ningen. Man ansåg att HK hade för lite perception och

kompetens att hantera dessa frågor.

Enligt Vancil (1979) begränsar det möjligheterna att nå

funktionella motivationseffekter av den ekonomiska

styrningen, ifall styrd enhet upplever att dess handlings

frihet är alltför inskränkt. I synnerhet om styrd enhet

upplever sig ~om mindre självständig än. vad styrande

enhet anser, vilket var fa~let i Verk A.

Mina sammanfattande slutsatser om självständighetspers

pektivets funktionella och samordningsperspektivets

dysfunktionella effekter är följande. De geografiska

enheternas perception och kompetens. utnyttjades i högre

grad inom Verk C än inom Verk A. Inom Verk C skedde en

kontinuerlig utflyttning av olika huvudkontorsuppgifter
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till de geografiska enheterna för' att utnyttja deras

kompetens. I Verk A skedde snarare det motsatta. D.v.s.

HK ville inverka på den regionala verksamheten. Själv

ständighetsperspektivet {nom Verk C hade funktionella

motivations- och kreativitetseffekter som ej uppnåddes i

Verk A.

Självständighetsperspektivets dys funktionella och
samordningsperspektivets funktionella effekter

Själv~tändighetsperspektivetsresultatenhetsfilosofi

innebar för Verk C:s del en inriktning mot det interna

ettåriga räntabilitetsmåttet. Denna inriktning medförde

även klara dysfunktionella effekter, främst i form av

kortsiktsfaror, samt att de allmännyttiga uppgifterna ej

beaktades. Medvetenheten om dessa faror var låg inom

Verk C. Som beskrivs i kapitel 6 var dock medvetenheten

om kortsiktsproblemet tämligen låg även inom Verk A.

Biverkningar i form av kvalitets- och investeringsre

duceringar kunde iakttas i stor utsträckning på grund av

resultatenhetsfilosofin i Verk C.

I samtliga studerade Verk hade interna kvalitetsmått

relativt låg vikt. Det gällde i synnerhet inom Verk C.

Prioriteringen av det ettåriga lönsamhetskravet på

kvalitetskravets bekostnad var mer tydlig inom Verk C än

inom något av de tre övriga studerade Verken. Investe

ringssatsningar gjordes ej, eftersom deras effekter kom

först på lång sikt. Enheterna utvärderades ju med

utgångspunkt från kortsiktiga ettårsmått. I Verk C kunde

iakttas en underinvestering { själva nätet, se kapitel

6. Denna kortsiktsfara' iakttogs enbart för de immate

riella investeringarna i Verk A. Exempelvis vad gällde

utbildnings investeringar och ej beträffande materiella

investeringar i nät.at..
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Den höga grad av kortsiktsfaror som iakttogs i Verk C

var direkt hänförligt till suboptimeringsproblemet.

Detta problem är till stor del en följd av perspektivva

let. De geografiska enheterna i Verk C prioriterade de

egna uppgifterna framför de fö~ hela organisationen

gemensamma uppgifterna, se Charpentier, Samuelson (1989
sid 44).

Suboptimeringsproblemet är en "klassisk" biverkan av

ekonomisk styrning, som empiriskt studerats redan av de

tidiga beteendeinriktade forskarna, som Argyris (1952)

och Ridgway (1956). Suboptimeringsproblemet har två

orsaker. Dels att centrala gemensamma uppgifter neglige

ras, dels att enheterna försämrar varandras villkor. Det

senare är orsakat av beroendeförhållanden mellan enheter-

na.

Charpentier, Samuelson (1989 sid. 18) erfor att stora

beroendeförhållanden existerade m~llan de geografiska

enheterna i Verk C orsakat av det gemensamma nätet.

Dessa togs ej hänsyn till i den valda organisations

strukturen. Införandet av ett internavräkningssystem i

Verk C skulle åtminstone delvis reducera detta problem.

Det förhindrades dock på grund av det bristande redovis

ningssystemet. Det innebar att väsentliga svårpåverkbara

komponenter kom in i de geografiska enheternas resultat.

Inom Verk C fanns visserligen inom den centrala staben

en enhet, som skulle anläg~a en längre planeringshorisont

och ett samordningsperspektiv. Den empiriska studien

visade att denna enhets planer hade ringa inflytande

inom Verk C. Den enda enhet som garanterade ett samord

ningsperspektiv inom Verk C var GD själv. Korta kommuni

kationsvägar och litet kontrollspann ingick i denne GD:s

ledarskapsstil. Det skapade inom detta Verk en organisa

tion som hade stor affärsmässig anpassningsförmåga, men

även liten förmåga att hantera suboptimeringsproblemet.
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Beträffande samordningsperspektivets funktionella

effekter kunde konstateras att ett suboptimeringsproblem

ej existerade i någon utsträckning i Verk A. Vid införan

det av det ekonomiska styrsystemet 1984 förefaller

affärsverksledningen i Verk A ha varit medveten om

nackdelarna med att ge de geografiska cheferna en hög

grad av självständighet. Exempelvis genom att göra dem

till självständiga resultatenheter. Beroendeproblem på

grund av det gemensamma nätet beaktades i Verk A på ett

helt annat sätt än i Verk C.

De sätt som framförallt användes i Verk A för att

minimera suboptimeringsproblemet var av organisatorisk

karaktär. Samtliga fyra studerade Verk var uppbyggda

enligt en matrisorganisationsmodell. En matrisorgani

sation innebär att varje organisationsmedlem är medlem i

två organisationers strukturer. Hur en matrisorganisa

tion utformas, blir beroende på vilket perspektivval som

görs mellan samordning och självständighet, se exempel

vis Johansson, Östman (1990 kap. 11 sid. 20). Om en

samordning önskas skall produktdimensionen betonas i

matrisen och ej den geografiska dimensionen.

I Verk A gjordes detta val. D.v.s. affärsområdes(produkt)

dimensionen gavs ett ansvarsmässigt försteg. Motsatsen

gällde Verk C, där den geografiska dimensionen under

ströks. Detta genom att de geografiska enheterna utvärde

rades i det ekonomiska styrsystemet, medan affärsområ

dena utvärderades i relativt låg grad.

Även andra typer av laterala relationer än matrisorgani

sation användes i Verk A, vilket gjordes i ringa utsträck

ning i Verk C. Charpentier, Samuelson (1989 sid. 43)

konstaterar att laterala relationer ses inom Verk C som

ett försök att inskränka de decentraliserade enheternas

autonomi och en reträtt tillbaka till den centraliserade

organisationsformen. Det fanns ett stort motstånd till
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detta inom Verk C.

Inom Verk A fanns det däremot en tradition att lösa

gemensamma uppgifter med hjälp av laterala relationer.

Både i form aven matrisorganisation och tillfälliga

projektgrupper. Vid uppkomna problem bildades inom Verk

A ofta tillfälliga projektgrupper. Dessa bestod av

representanter ifrån berörda regioner och HK. Tre sådana

tillfälliga projektgrupper studerades under besparings

perioden. Dessa hade bildats med anledning av transport

problem till Skåne och till övre Norrland samt på grund

av kvalitetsbrister i Stor-Stockholmsområdet. Dessa

tillfälliga arbetsgrupper fungerade effektivt. De gavs

möjligheter att fungera enligt de av Galbraith (1973,

sid. 54-60) rekommenderade punkterna för hur laterala

relationer skall bli effektiva. De enda undantagen ifrån

Galbraith's punkter var att inga speciella belöningar

för deltagande i dessa grupper gavs. Detta på grund av

begränsningarna i Verk A:s belöningssystem. Arbetsgrup

perna integrerades inte heller i organisationsstrukturen

permanent, eftersom de var av tillfällig natur och

upplöstes när de löst sin uppgift. Vid slutet av under

sökningsperioden kunde konstateras att dessa uppgifter

var lösta på ett tillfredsställande sätt.

Inom Verk A fanns en vilja att lösa uppkomna samordnings

problem, vilket inte kunde iakttas i Verk C. Denna

medvetenhet om dysfunktionella effekter på grund av

interdependenser mellan de regionala enheterna saknades

inom Verk C.

Sammanfattande slutsatser av självständighetsperspekti

vets dysfunktionella och samordningsperspektivets

funktionella effekter är följande. Självständighetspers

pektivet i Verk C medförde klara suboptimeringsproblem,
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vilka inte kunde iakttas i Verk A. Samordningsperspekti

vet har vissa funktionella effekter i form av förbättrad

samordning inom koncerner. Effekter som i allmänhet ej

nås i organisationer som betonar självständighetsper

spektivet. Samordningsperspektivet i Verk A möjliggjorde

genomförandet av det gemensamma besparingsprogrammet.

Utan samordningsperspektivet hade förmodligen besparings

programmet inte ansetts som relevant av Verk A:s geogra

fiska chefer. Stora gemensamma rationaliseringsprogram

är svåra att genomföra i organisationer där de decentra

liserade enheterna har hög grad av självständighet.

Tveksamt är om ett besparingsprogram av den typen som

genomfördes i Verk A hade kunnat implementeras i Verk C.

Centrala besparingsprogram har dålig överensstämmelse

med självständighetsperspektivet.

Faktorer som avgör perspektivvalet

Valet mellan de två perspektiven blir ett val mellan

vilka typer av effekter ifrån det ekonomiska styrsyste

met som önskas. Om motivations-, kreativitets-, långsik

tiga attityds- och beslutsfördelar önskas i första hand,

bör självständighetsperspektivet väljas. Om möjliggöran

det av gemensamma åtgärdsprogram inom koncernen priori

teras, är det andra perspektivet mest naturligt.

Förutom önskan om vissa funktionella effekter blir även

valet avhängigt av aktörernas acceptans av olika dys

funktionella effekter. I Verk C fanns under undersök

ningsperioden en större acceptans för de dys funktionella

effekterna av suboptimering än för de dys funktionella

effekterna av bristande självständighet. I Verk A gällde

det motsatta, åtminstone under besparingsperioden. I

Verk A var likafullt alla aktörer inte överens om att

Verkets strategi i valet mellan samordning och själv

ständighet var den riktiga.



-230 -

Utvecklingstendensen var att allt fler Verk valde Verk

C:s lösning. De geografiska enheterna blev alltmer

självständiga. Att göra regionerna till självständiga

resultatenheter, som Verk C gjort, blev ett föredöme för

de andra Verken. Verk C hade valt sin lösning med

utgångspunkt för den tongivande utvecklingstendensen

inom det privata näringslivet. Resultatansvar låg i

tiden. Ägarlogiken för Verk C tycktes ha anpassat sig

till denna utveckling.

Att Verken på sikt kom att välja samma strategiska

avvägning mellan samordning och självständighet är

troligt. Detta på grund av de stora likheterna mellan

Verken.

Sammanfattning av analysen av frågeställning 3 samt
f6rslaq till fortsatt forskning

De skilda organisatoriska perspektivvalen vid införande

av ekonomisk styrning i Verk A och C hade medfört

skilda organisatoriska lösningar. Därmed hade olika

typer av effekter av den ekonomiska styrningen erhål

lits.

I Verket som valt självständighetsperspektivet, Verk C,

märktes funktionella effekter i form av god motivation

och kreativitet hos de decentraliserade enheternas

aktörer. Ledningen sökte använda dessa enheters percep

tion och kompetens i stor utsträckning. En funktionell

resultatinriktning kunde även iakttas i detta Verk, i

form av ett utbrett lönsamhetstänkande. Dessa funktionel

la effekter kunde inte observeras i samma utsträckning i

Verk A.

Funktionella effekter i Verket som valt samordningsper

spektivet, Verk A, var att koncernlogiken och därmed

även delvis ägarlogiken fick ett stort genomslag. Ett
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samordnat besparingsprogram kunde genomföras. Vid

uppkomna kvalitetsproblem kunde projektgrupper bildas,

som löste sina uppgifter på ett effektivt sätt.

Dessa funktionella effekter kunde inte märkas i Verk C.

Tvärtom var olika typer av dys funktionella suboptime

ringseffekter vanliga i detta Verk. De decentraliserade

enheterna strävade inte alltid i en riktning som var

optimal för hela koncernen. Dessa effekter varseblevs ej

i Verk A i samma utsträckning.

Vid samordningssvårigheter mellan de decentraliserade

enheterna bildades ej samordningsgrupper i Verk C. Där

med fick svårigheterna kvarstå. Eller om de blev alltför

allvarliga föras upp på GD-nivå för att där lösas. Det

skapade inte en samförståndsanda inom Verk C. I stället

kunde iakttas en anda som präglades aven icke alltid

konstruktiv konkurrens mellan de decentraliserade

enheterna och mellan HK:s olika avdelningar.

Det organisatoriska perspektivvalet mellan självständig

het och samordning innebär ett val mellan olika effek

ter. Att samtidigt få respektive perspektivs funktionel

la effekter och undvika de dysfunktionella är svårt.

I omvandlingen av affärsverken ifrån myndigheter till

affärsdrivande verk eller bolag är självständighets

perspektivet delvis en naturlig del. Motverkande fakto

rer i denna utveckling är Verkens företagskultur och

ägarlogiken, där samordningsperspektivet är förankrat.

Ägarlogiken tycktes ha viss inverkan på den organisato

riska utformningen vid decentraliseringen och införandet

av ekonomisk styrning inom Verken. Ett visst samband

förefaller finnas mellan en myndighetsinriktad politisk

ägarlogik och samordningsperspektivet. En marknadsinrik

tad ägarlogik synes å andra sidan stimulera till att
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självständighetsperspektivet väljs.

Ytterligare empirisk forskning krävs om effekterna av

olika organisatoriska utformningar. Vilka effekter

uppkommer exempelvis i organisationer som likt Verk C

väljer en organisationsdesign där de geografiska

decentraliserade enheterna ges stor självständighet.

Detta genom att de får eget resultatansvar. Det trots

att Verkets bärande affärsideer utvecklas enligt en

annan dimension, produktdimensionen. Det behövs även mer

empiriska studier om effekterna av den ansvarsuppdelning

som Verk A valt. D.v.s. att inte ge de decentraliserade

geografiska enheterna stor självständighet och inte eget

resultatansvar. Även om det ekonomiska styrsystemet i

övrigt, exempelvis budgetutvärderingen, betonar den

geografiska dimensionen.
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s. ENGLISH SUMMARY

1. INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

Swedish companies are using increasingly decentralized,

forms of organization. In order to control the decentra

lized units, various control systems are used. The most

important control system is usually a financial control

system which often consists of a budget system with

economic goals.

In the Swedish public sector, this development is of

recent origin. Research literature within the field of
public administration indicates that the characteristics

of public organizations are not consistent with the

ambition to create financial control systems which

mainly have functional effects. This project attempts

to study empirically the effects of a sudden introduc

tion of a financial control system in an organization

within the public sector.

The type of public organization examined by this study

is Swedish public service corporations of the Central

Government. Two different financial control systems

were investigated. The first was the process between

the ownership level and the top management level. The

owner is the Swedish Central Government.

This first financial control system is described in the

studyas the external process. The second process was
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the one between the managements of the corporations and

the internal decentralized geographical units. This

process is called the internal process.

1.2 THE PURPOSE OF THIS PROJECT

The main purpose is to describe and analyse the effects

of the two financial control systems. The empirical

data was collected during the period 1984 - 1988.

Within the framework of the purpose of the project,

three special problems were analysed.

The first special proble~ dealt with the question of

how the financial contral system of these public

service corporations can take lnto consideration the

complex goal structure these organizations often have

and what effects will then arise.

The second special problem focused on the characteris

tics of the logic of a political owner and the impact

of this logic on the internal financial control

system.

The third problem was to analyse the effects of differ

ent organizational designs. When the public service

corporations had been decentralized, different organiza

tional designs had been chosen. As far as the effects

of the financial control systems were concerned, a

variation could be noticed because ot this disparity

of organizational design.

1.3 THE METHOD

The data collection took place through interview

studies and scrutiny of relevant documents, for example

the annual reports, long term plans and budget documents
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of the corporations concerned.

At the time of the investigation there were eight

public service corporations in Sweden. These were the

Swedish Forest Service, the National Defence Factories,

the National Civil Aviation Administration, the Post

Office Administration, the National Administration of

Shipping and Navigation, the Swedish State Railways,

the National Power Administration and the National

Telecommunications Administration. Four of these eight

corporations were chosen and one was the main object of

the empirical study. This corporation is mentioned in

the studyas corporation A. The other corporations were

called corporation B, C and D.

Four different types of interview studies were made.

Over one hundred interviews were conducted in total.

Three of these four interview studies only concerned

the internal financial control system in corporation A.

Thus, there was a concentration in the empirical study

on the effects which arose in the internal financial

control system of corporation A. The empirical method

was consequently a case study.

The approach of the research project corresponded with

the behavioural accounting research. Otley (1984), for

example, is of the opinion that case studies are most

suitable for investigations of the effects of financial

control systems.

2. SOME EMPIRICAL FINDINGS AND CONCLUSIONS

In the corporation which was the main object of the

empirical study, corporation A, the financial control

system had completely different effects during the

years of the inquiry. During the first years of the

period 1984 - 1988 the main objective of the internal
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financial control system was to create a businesslike

attitude within the organization. No economic goal in

the budget control system was important during these

first years.

During the second sub-period which consisted of the

year of 1988 a retrenchment program was introduced. The

aim of the financial control system during this

sub-period was to make sure that this saving program

succeeded. As a consequence, the budget process became

an active process instead of a very passive one as

before. The retrenchment program was a success as far

as the savings were concerned, but a lot of dysfunctio

nal effects also appeared. Retrenchement program is

here to denote a radical cost saving program. Many

members of the organization in corporation A had

insufficient job satisfaction during this sub-period.

Many avoided making long term investments during this

sub-period and many reduced the maintenance costs in

spite of potential long term dysfunctional effects for

the corporation.

Whether or not short term rationalization plans like

this retrenchment program increase or decrease the

contingency of the organization to survive on a long

term basis has been discussed a great deal in the

behavioural accounting literature.

The empirical results of this project show that these

programs very often have considerable functional och

dysfunctional effects. A conclusion of this study is

that if a slack in the organization exists, such a

program mayencourage the members of the organization

to adopt a more efficient attitude towards the job.

Goal validity may increase. However, if the slack is

not very large, the dysfunctional effects may be so

vital that the ability of the organization to survive
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in the long term may decrease.

To consider the complex goal structure which public

service corporations usually have in the financial

control system, many authors, for example Olve (1967),

suggest a multi-dimensional control system. By this

term I mean a control system with several different

concurrent objectives. This empirical study indicated

that a one-dimensional control system is often used in

spite of the complex goal structure. The empirical

investigation also revealed that even when the financial

control system is one-dimensional, the activities on

the operational level of the corporation are rather

diverse. The operational level is in other words not

completly docile to the control signals of the financial

control system. On the operational level, the activities

are carried out more according to tradition than to the

intentions of the financial control system.

Thus, the answer to the first special research problem

of this study is that the complexity of the tasks in

public service corporations does not necessarily mean

that the financial control system is multi-dimensional.

In order to obtain a more active budget system, it may

be wise to use a one-dimensional control system.

However, regardless of the dimension of the control

system, the members on the operational level behave in

a quite unchangable way. A pluralism exists in the

organization regardless of the elaboration of the

financial control system.

The answer to the second special problem of this

research project is that the ownership style vis-a-vis

the top managements of the four public service

corporations studied was rather complex. The logic of

the owner, the Government of the state, was unclear.

The demands which the owners made in their political
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controi process were ambiguous. The logic was not
consistent. On one hand, the logic of the owner was

oriented towards economic efficiency goals, on the

other hand it was oriented towards quality goals. The

owner put up restrictions for the activities of the

corporation.

In spite of the fact that the logic of the owner was

ambiguous and contradictory, the empirical study showed

that the logic had an impact on the internal financial

controi system within the corporations and on the mode

of action on the operational level. The retrenchment

progam in corporation A was an example of that impact.

To be able to satisfy the demand of the owner to
receive an annual dividend, the top management was

forced to create a retrenchment program. The restrict

ions which the owner put up for the activities of the

corporations also had an influence on the way the job

was accomplished on the operational level. These

restrictions meant that the local managements had fewer

opportunities to manoeuvre. The restrictions of the

owner diminished the local managers' opportunity to

influence their own revenues and costs.

Regarding the third special problem which was analyzed

in this project, two of the four public service

corporations studied had chosen completely different

organizational designs when they decentralized and

introduced a financial control system. The separate

organizational designs had led to distinct effects from

their financial controi systems. Corporation A had

chosen a design which stimulated the decentralized

units to co-operate. The design of the financial

controi system restricted the local managers' autonomy

to a large extent. On the other hand, in corporation C

the autonomy of the Iocal managers was emphasized when

the corporation was decentralized and a new financial
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controi system was created. However, the collaboration

aspect was ignored in the financial controi system of
corporation C.

The empirical investigation revealed that the effects

of the financial controi systems were quite different

in the two corporations. Many of the functional and

dysfunctional effects which were observed in corpora

tion C CQuld not be noticed in corporation A and vice

versa. For example, dysfunctional effects due to

sub-optimization were more frequent in corporation C

than in corporation A. On the other hand, the

organizational design in corporation A seemed to

stimulate the decentralized units' motivation more and

to encourage them to use their own perception when

solving operational problems. These observations could

not be made in corporation A.

A connection seemed to exist between the second and the
third special problem. The owner regarded corporation C

mo~e as a businesslike and less as a public service

corporation than corporation A. Because of these

dissimilarities in the logic of the ownership it may

have been more natural for the top management of

corporation C to select an organizational design which

emphasized the autonomy of the local managers than it

had been for the top management of corporation A.

The choice of organizational design is dependent on

what effects are desired from the financial controi

system. A common retrenchment program for the corpora

tion is difficult to implement if the local managers

have a large degree of autonomy. The organizational

design in corporation A made it possible to carry out

this saving program.

Further ·research about the effects of financial control

systems is recommended. This research project proved
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that the effects of the financial control system to a

large extent are dependent on the interplay between

different levels in the organization: from the owner

level down to the operational level. The driving force

of the financial controI system in this study came from

the top management level. In other corporations, for

example in private enterprises, the power in the

financial control system may come from the owners.

Further research ought to exarnine on how the interplay

in the control system works and what effects arise if

the driving force is located on another level than on

the top management level.

Another topic for further research is to follow the

effects of radical changes in the financial control

system. The empirical result of this project was that
the operational level of the organization only to some

extent followed the change signals from the financial
control system. What happens in an organization if only

part of the members follow the control signals? Further
empirical research about the effects of radical changes

in the financial control system is needed.

Another field for further research is to study the

effects of different organizational designs on the

financial control system. This research project

indicated that the degree of autonomy of the decentra

lized units very much influenced the effects of the

financial control system. Further empirical research

about these findings is, however, to be desired.

The effects of retrenchment programs have been much

discussed in the behavioural accounting literature.

Some conclusions about these effects were applied in

this project, but further research in this field is

needed. Sorne authors even indicate that decentrali

zation and creation of financial control systems
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only stimulate short term activities within the corpora

tians, while the long term tasks may be neglected. The
results of this empirical study supported this statement~

Thus, further reseach about the effects of decentraliza

tian and the introduction of financial contrel systems

within public service corporations is required. The

complex task structures of these corporations make this

especially urgent.
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Bilaga 1

Intervjufrågor i intervjuundersökning 1

1. Vilka ekonomiska mål och restriktoner som statsmak
terna/affärsverksledningen ställt på Er verksamhet
har begränsat verksamheten mest?

Följdfråga:

Är det a) avkastningskravet, b) räntabilitetskrav,
c) investeringsramen, d) finansiella begränsningar,
e) kvalitetskrav typ servicemål, f) pris- och
taxesättningen, g) restriktioner vad gäller
byggnadsverksamheten (Byggnadsstyrelsens krav),
h) speciella uppdrag från statsmakternas sida,

i) statsmakternas uttalanden av olika slag, typ

riksdagsuttalanden och utredningsdirektiv,
j) statliga budgetgranskningen, k) andra statliga
organs granskningsverksamhet, typ RRV:s, NO:s och
SPK:s granskning, l) produktivitetskravet?

2. Är kraven på Er verksamhet i alltför liten

utsträckning inriktad

A på lönsamhetskrav enligt Din mening?

B Finns det begränsningar i Era möjligheter att
påverka lönsamheten för Er verksamhet?

3. Kan Du ge exempel på intentioner, som Ni förmedlat

ner i organisationen

A i år, där Ni tycker att organisationen mycket

bra/inte bra f8ljt Era intentioner?
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B Hur tycker Du allmänt att den interna styrningen

fungerar inom Ditt verksamhetsområde?

4. Företagsspecifik fråga vad gäller den största

enskilda investeringen under senare år inom Ditt

verksamhetsområde.

Frågor:

A Vilka aktörer initierade detta beslut?

B Vilka faktorer förutom de rent företagsekonomiska

har spelat roll vid detta beslut?

C Vilka alternativ fanns? Vad avgjorde valet mellan

alternativen?

D Vilka oväntade positiva respektive negativa

effekter har beslutet lett till? Har i stort Era

kalkyler infriats?

5. Företagsspecif~k fråga vad gäller största

marknadssatsningen under senare år som gjorts inom
Ditt verksamhetsområde.

Frågor:

A Vilka aktörer initierade?

B Vilka faktorer f8rutom de rent företagsekonomiska

har spelat roll vid beslutet?

C Vilka alternativ förelåg och vad avgjorde valet?

D Oväntade positiva och negativa effekter? Har

kalkyler och förväntningar infriats?
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6. Gjorde departementet/affärsverksledningen några
revidering

A i flerårsplanen/årliga budgeten som Ni senast
lämnade?

B Erhöll Ni några direktiv vid senaste budgetarbetet
ifrån departementet/affärsverksledningen?
Anser Ni att det är positivt eller negativt att få
direktiv?

C Ses budgeten som ett mål som absolut bör nås eller
är det möjligt att revidera den under hand eller
bedöms dess förutsättningar som så osäkra att den
ges mycket litet värde? Görs uppföljning av
budgeten och i så fall hur?

D I vilka faser av budgetarbetet tar Ni kontakt med
departementetIaffärsverksledningen? Gäller
kontakterna i allmänhet vilka alternativ som
övervägs eller gäller det respektive alternativs
konsekvenser eller gäller det själva valet mellan
alternativen?

7. Anser Ni att statsmakternaIaffärsverksledningen
utvärderar Er på ett

A rättvist sätt?

B Tvingas Ni ibland att göra åtgärder som Ni tycker
är alltför kortsiktiga?

C Finns det begränsningar i Er verksamhet som gör

att Ni har svårt att uppfylla avkastnings- och

räntabilitetskraven?

D Tvingas Ni till åtgärder som påverkar

arbetstrivseln negativt?
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8. på vilket sätt påverkas Er arbetssituation om
affärsverket/Er verksamhetsgren

A visar god respektive dålig lönsamhet eller om
kvalitetsbrister uppkommit?

B på vilket sätt visar departementet/affärsverks
ledningen att man är missnöjd med Ert agerande i

någon fråga?

C Hur reagerar departementet/affärsverksledningen om
Ni inte följer dess direktiv/styrsignaler? Varför
följer Ni inte dessa?

D Anser Ni att ägaren/affärsverksledningen är rätt
vis mot olönsamma affärsverk/verksamhetsgrenar?

E Anser Ni att ägaren/affärsverksledningen är
tillräckligt aktiv i sin ägarroll/ledningsroll?
Varför tro Du att de har valt denna aktivitets
nivå?

9. Företagsspecifik fråga.

Frågor:

A Vilka aktörer initierade?

B Andra faktorer än fBretagsekonomiska?

C Alternativ? Vad avgjorde valet mellan alternati

ven?

D Oväntade positiva och negativa effekter? Har

kalkyler och fBrväntningar infriats?
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10 Hur har departementetIaffärsverksledningen

reagerat, när ett riskfyllt

A projekt misslyckats och utsatts för extern

kritik?

B Vill departementetIaffärsverksledningen att Ni

skall ta risker?

C Anser Du att Ni skall satsa på riskfyllda projekt?

D Har det under senare år funnits delade meningar

mellan Er och departementetIaffärsverksledningen

vad det gäller ett projekts risk?

11. Vilka ekonomiska krav räknar Ni inte med att uppnå

under innevarande

A budgetår?

B Vilka åtgärder har Ni satt in för att uppnå dessa

krav? Har åtgärderna haft eff~kt?

12. Vid val mellan att fortsätta i Din nuvarande

position och att välja

A alternativa anställningar, vilka faktorer har

talat för respektive mot att fortsätta?

B Är det vanligt att tjänstemän hos Er kommer och

går över till det privata näringslivet respektive

kommer ifrån det privata näringslivet och vad tror

Du ligger bakom dessa förflyttningar? Anser Du att

dessa förflyttningar är positiva respektive

negativa för Ditt företag?
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Bilaga 2

Intervjufrågor i intervjuundersökning 2,3 och 4

Område A. Viktiga åtgärder och deras bakgrund

Huvudfråga 1.

Nämn en viktig fråga som du som regionchef/direktionsmed

lem/lokal chef varit inblandad i under de två senaste

åren.

Följdfråga 1.

Vilken/vilka aktörer initierade frågan?

Följdfråga 2.

När initierades frågan?

Följdfråga 3.

Vilka kontakter togs i samband med initieringen?

Följdfråga 4.

Hur skedde dessa kontakter?

Följdfråga 5.

Varför initierades frågan?

Följdfråga 6.

Vem tog beslutet?

Följdfråga 7.

Vilken roll hade affärsverksledningen samt facket vid

initiering och beslutsfattande?

Följdfråga 8.

Hade du vid beslutstillfället av åtgärden en klar

uppfattning om vilken effekt förslaget skulle ha?
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Frågan ställdes först utan erinran, därefter med erinran

om följande effekter. 1/ Effekt på resultatet på ett års

sikt, 2/ effekt på försäljningsutvecklingen på ett års

sikt, 3/ effekt på antalet årsarbetskrafter, 4/ effekt

på service- och kvalitetsnivån.

Följdfråga 9.

Har något alternativ till det beslutande förslaget

funnits och i så fall vad avgjorde valet?

Följdfråga 10.

Vilken effekt har åtgärden verkligen haft?

Frågan ställdes först utan erinran om tänkbara effekter,

därefter med erinran om 1/ effekt på resultatet, 2/ ef

fekt på försäljningsutvecklingen, 3/ effekt på antalet

årsarbetskrafter, 4/ effekt på service- och kvalitetsni

vån.

Huvudfrågan 2.

Fanns det under 1986 (1987) några ekonomiska krav på er

verksamhet som ni hade svårt att uppnå?

Följdfråga 1.

Varför har ni haft svårt att uppnå kraven?

Följdfråga 2.

Vilka konsekvenser för era relationer med ledningen har

detta medfört?

Följdfråga 3.

Har ni i anslutning detta vidtagit några åtgärder?

Följdfråga 4.

Var ledningen inblandad i initieringen av dessa åtgär

der?
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Följdfråga 5.

Vilka effekter har uppkommit av dessa åtgärder?

Följdfråga 6.

Har några biverkningar uppkommit av dessa åtgärder?

Följdfråga 7.

Var dessa effekter av er väntade?

Huvudfråga 3.

Inträffade det någon gång under 1986 (1987) att ni

befann er i beslutssituationen att ni hade att välja på

åtgärdsalternativ som hade följande konsekvenser och i

så fall i vilken utsträckning vidtog ni sådana åtgärder?

a) Vidtog ni någon åtgärd som minskade regionens perso

nalkostnader, men som även hade till följd att er

servicenivå sänktes?

b) Vidtog ni några åtgärder som förbättrade era för

säljningsmål, men som även hade till följd att era

personalkostnader höjdes?

c) Vidtog ni någon åtgärd som sänkte era personalkost

nader, men som även klart sänkte era försäljnings

mål, d.v.s. motsatsen till fråga b?

d) Vidtog ni någon åtgärd som sänkte era personalkost

nader, men som höjde era sakkostnader med lika

mycket?

Huvudfråga 4.

a) Vilken åtgärd skulle vara möjlig för dig att vidta

ga, om du snabbt, d.v.s. under det närmaste året,
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skulle vilja påverka dina kostnader, så att produkti

viteten och resultatet i din region förbättrades? Av

vilket skäl valde du/valde du inte att vidtaga dessa

åtgärder under 1986 (1987)?

b) Vilken åtgärd skulle vara möjlig för dig att vidtaga

om du snabbt skulle vilja förbättra dina försälj

ningsmål?

c) Vilken åtgärd skulle vara möjlig för dig att vidtaga

om du snabbt skulle vilja förbättra regionens/Verkets/

kommunens service- och kvalitetsnivå?

Område B. Aktörernas uppfattning om det ekonomiska styr

systemets komponenter.

Huvudfråga 5.

Hur rangordnar du era nuvarande tre viktigaste mål

(mått)?

Följdfråga 1.

Skulle du har rangordnat målen på samma sätt vid samma

tid förra året, d.v.s. under första halvåret 1986

(1987)?

Följdfråga 2.

Hur tror du att direktionen/regionledningen rangordnar

målen för närvarande?

Följdfråga 3.

Hur tror du att dina underenheter, d.v.s. de lokala

cheferna/regioncheferna, rangordnar målen för

närvarande?
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Huvudfrågan 6.

a) Ä det vanligt att det uppkommer negativa konsekven

ser på era icke mätbara mål, när ni försöker nå de

mätbara?

b) Är det överhuvudtaget möjligt för dig att på kort

sikt vidtaga några åtgärder som gör att era vikti

gaste mått (mål) kommer att uppfyllas?

Följdfråga

Tror du att ledningen har samma uppfattning som du vad

gäller denna fråga?

Huvudfråga 7.

a) Har det under de två senaste åren varit helt klart

för dig, vilka ekonomiska krav som ledningen ställt

på din verksamhet?

b) Har det varit helt klart för dig hur de krav som

varit uttryckta i ekonomiska mått beräknats, samt

vilka komponenter de bestått av?

c) Ser du några problem med att kraven i huvudsak har

gällt ett år framåt? Tycker du att det har lett till

alltför stor kortsiktighet?

Frågan ställdes först utan erinran om möjliga nackdelar

med kortsiktighet och sedan med erinran om följande

nackdelar.

1/ Erinran om uteblivna satsningar, 2/ erinran om för

hårda rationaliseringar, 3/ erinran om produktrisker,

4/ erinran om försäljningsrisker, 5/ erinran om anpass

ningsåtgärder vid årsskiftena.
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Huvudfråga 8.

a) Tycker du att kraven bör differentieras mellan åren

eller bör Verket använda stående krav, d.v.s. samma

krav oavsett konjunktur- och lönsamhetsutveckling?

b) Anser du att kraven har differentierats tillräckligt

mellan regionerna/kommunerna? Kommer varje regions/

kommuns förutsättningar fram i kraven?

c) Anser du att du kan påverka de ekonomiska mått som

ställs på din verksamhet?

Huvudfrågan 9.

Brukar du ställa några ekonomiska krav på dina underen

heter? Om ja, hur gick det till när ni senast bestämde

kravnivåerna?

Följdfråga 1.

Liknar den ekonomiska kravprocessen mellan regionled

ningen/kommunledningen och de budgetansvariga inom

regionen/kommunen processen mellan HK/regionen och

region/kommunledningen?

Följdfråga 2.

När ni senast bestämde kravnivåerna, vilka utgångspunk

ter använde ni då? såg ni 1/ på varje enhets potential,

2/ på de historiska nivåer som enheterna uppnått,

3/ splittrade ni upp de krav som affärsverksledningen/re

gionledningen ställt på hela regionen/kommunen på varje

enhet?
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Huvudfråga 10.

Hur gick det till när ledningen senast satte kraven på

och kravnivåerna för din region/kommun?

Följdfråga 1.

Vilka utgångspunkter tror du att ledningen använde när

de bestämde kravnivåerna för er region/kommun? Var det

1/ regionens/kommunens potential, 2/ de historiska

nivåer som ni uppnått, 3/ splittrade ledningen upp

huvudkravet genom någon slags osthyvelsprocess på de

olika regionerna/kommunerna?

Följdfråga 2.

Gällde samma utgångspunkter vid 1987 (1988) års budget

process som vid 1986 (1987) års?

Huvudfråga 11.

Vad är din huvudinställning till att ledningen använder

mått när de förmedlar kraven till er?

Frågan ställdes först utan erinran, sedan med erinran om

positiva och negativa faktorer.

Erinran om olika positiva faktorer gällde 1/ måtten som

påtagliga riktmärken samt 2/ måttstyrningens enkelhet.

Erinran om olika negativa faktorer gällde 1/ kortsiktig

heten, 2/ oberättigade jämförelser, 3/ för liten betydel

se för andra mål än måttmålen, 4/ satisfieringsfilosofi,

d.v.s. att man bara strävar till att nå kraven men inte

längre, 5/ för stor öppenhet, 6/ dålig precision i styr

ningen, 7/ för ytliga analyser genom att man koncentre

rar sig på måtten och inte på de bakomliggande orsaker

na, 8/ en fördröjd uppföljningsprocess genom att rele

vant information först måste fås?
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Huvudfråga 12.

a) Anser du att nuvarande krav som bestäms på din

verksamhet samt nivåerna på kraven är rimliga?

b) Ger de nuvarande ekonomiska styrrnåtten som används

för att utvärdera din verksamhet er själva inom

region/kommunledningen goda möjligheter att utvärde

ra er egen verksamhet?

c) Ger de nuvarande ekonomiska styrmåtten er själva

inom region/kommunledningen goda möjligheter att

utvärdera om ledningen kommer att vara tillfredsställ

da med er verksamhet?

d) Tror du att det hade varit lättare att göra utvärde

ringarna ifall ni endast hade haft ett mått istället

för flera som ni nu har?

e) Har budgetmålens mått under de två senaste åren

varit de mest väsentliga måtten för regionen/kommu

nen, eller har det förekommit andra mått som varit

viktigare?

Huvudfråga 13.

Finns det under de två senaste åren några exempel på att

kraven och nivåerna på kraven har förändrats mellan två

budgetår beroende på, 1/ att lönsamhetssituationen för

Verket totalt har förändrats, 2/ att ägarna ställt

förändrade avkastningskrav på Verket totalt, 3/ att

ägarna gjort direkta påtryckningar på affärsverksled

ningen angående detta, 4/ att ekonomistyrsystemen inom

Verket internt har förändrats, 5/ att personförändringar

skett inom ledningen?
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Huvudfråga 14.

Vilket av följande alternativ anser du för närvarande är

viktigast för affärsverksledningen, 1/ att ni klarar

budgeten, 2/ att ni är bättre än andra regioner/kommuner,

3/ att ni är mycket affärsmässigt framgångsrika, 4/ att

ni har en klar långsiktig strategi, 5/ att ni har en hög

service- och kvalitetsnivå inom regionen/kommunen?

Följdfråga 1.

Skulle ni rangordnat ovanstående alternativ på samma

sätt för ett år sedan, d.v.s. under första halvåret

1986 (1987)?

Följdfråga 2.

Rangordnar du alternativen på samma sätt som affärsverks

ledningen/regionledningen för närvarande gör i din styr

relation till dina underenheter?

Följdfråga 3.

Tror du att ledningen rangordnar regionerna/kommunerna?

Om ja, efter vilken av ovanstående utgångspunkter sker

denna rangordning?

Följdfråga 4.

Gällde samma utgångspunkter för ett år sedan?

Huvudfråga 15.

Vilken självständighetsgrad upplever du att du har

gentemot ledningen?

Följdfråga 1.

Tror du att ledningen har samma uppfattning som du i

denna fråga?
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Följdfråga 2.

Upplever du att ledningens medverkan i ert löpande arbe

te är stor, lagom eller för liten?

Huvudfråga 16.

a) Vilka kontakter har du haft med ledningen under de

senast tre veckorna? När skedde kontakterna, vad

gällde dessa, hur skedde dessa? Har de tre senaste

veckorna varit en normalperiod vad gäller era kon

takter med ledningen?

b) Vilka kontakter har du haft med dina underenheter

under de senaste tre veckorna?

Huvudfråga 17.

Har du någon uppfattning om staten (ägaren) är nöjd

eller missnöjd med Verket för närvarande? Vad grundar du

din uppfattning på?

Huvudfråga 18.

a) Vid val mellan att fortsätta i din nuvarande posi

tion och att välja alternativ anställning, vilka

faktorer har talat för respektive emot att fortsät

ta?

b) Känner du till vilka principer som ko,mmer att gälla

för förlängt förordnande på din post?

c) Har det förekommit diskussioner om vilka som kommer

respektive som inte kommer att få förlängt förordnan

de på regionschefs/lokala chefsposten?
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d) Upplever du att region/kommuncheferna utvärderas av

ledningen? Om ja, efter vilka utgångspunkter?

e) Har du under de senaste två åren känt några begräns

ningar i dina möjligheter att belöna dina medarbeta

re/underenheter när de uppnått sina mål på ett för

dig tillfredsställande sätt?

f) Finns det några begränsningar vad gäller sanktioner?

g) Tycker du att det nuvarande belönings- och sanktions

systemet som ledningen använder gentemot din verksam

het är bra?

h) Tror du att belönings- och sanktionssystemen skulle

sett likadana ut om Verket varit frikopplat från det

statliga lönesystemet?

i) Vilken belöningsfaktor bör ledningen välja i fall de

vill belöna dig som region/lokal chef? Skulle du

föredra högre lön, större självständighet eller

någon annan belönings faktor?

Område C. Budgetsystemets utformning samt aktörernas

uppfattning om detta system

Huvudfråga 19.

a) Gjorde ledningen några revideringar i 1987 (1988)

års budgetförslag?

b) Anser ni det positivt eller negativt att få revide

ringar?

e) Anser ni det positivt eller negativt att få direktiv
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på det sättet som ni fick vid senaste budgetproces

sen?

d) Avvek de senaste direktiven och revideringarna från

din egen uppfattning?

e) Har direktiven och revideringarna underlättat/försvå

rat din egen interna styrning?

f) Har direktiven och revideringarna underlättat/försvå

rat dina kontakter med ledningen?

g) Tycker du att ledningen varit för aktiv/för litet

aktiv/lagom aktiv i senaste budgetarbetet?

h) Varför tror du att ledningen valt den roll som den

valt i budgetarbetet?

i) Vilka av följande fyra roller tycker du liknar

ledningens roll i budgetarbetet, 1/ alltid ställa

höga krav, 2/ försöka behandla varje region/kommun

selektivt, 3/ alltid sträva efter att justera

budgetvärdena uppåt eller nedåt, 4/ inte röra i

budgetförslagen?

j) Vilken roll tycker du att ledningen borde ha av de

ovannämnda fyra rollerna?

k) Liknar din egen roll i din budgetdialog med dina un

derenheter HK:s/regionens roll i budgetdialogen med

regionerna/kommunerna?

Huvudfråga 20.

a) Vad anser du om budgeten som styrmedel?

Frågan ställdes först utan erinran sedan med erinran
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om följande positiva faktorer. 1/ Underlättar

kontakterna med ledningen, 2/ förbättrar samord

ningen mellan enheterna, 3/ underlättar den interna

styrningen.

b) Hur uppfattar ni budgetmålen? Ser ni budgeten som

ett mål som absolut bör nås, eller är budgetmålen

snarare mål som man bör sträva mot, men som man

absolut inte behöver nå?

Följdfråga 1.

Har er uppfattning på denna punkt ändrats på senare år?

Följdfråga 2.

Tror du att HK/regionledningen ser på denna fråga på

samma sätt som du gör det?

c) Är det möjligt att revidera budgeten under löpande

budgetår? Om ja, skedde detta under 1986 (1987)? Var

ledningen i så fall införstådd med denna revidering?

d) Fanns det någon skillnad mellan 1985 (1986) och 1986

(1987) i detta avseende?

e) Görs budgetprognoser löpande? Om ja, ses dessa

prognoser som reviderade budgetmål?

f) Mäts alla planerade åtgärder mot budgetmålen?

g) Upplevs budgetmålen som ett ständigt tryck?

Huvudfråga 21.

a) Förekom det några budgetkontakter mellan ledningen

och dig innan 1987 (1988) års budgetförslag lämnades?

Om ja, vilka personer kontaktade vem, vad gällde

kontakterna, vad ledde kontakterna till och ansåg
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parterna att de var nödja med utgången av dessa

kontakter?

b) Hade ledningen några budgetkontakter med dig efter

det att ni lämnat 1987 (1988) års budgetförslag?

e) Ser du dessa budgetkontakter som ett förhandlings

spel eller på något annat sätt?

d) Vilka argument brukar parterna använda i dessa

budgetkontakter?

e) Anser du att parterna är jämspelta i dessa budget

kontakter?

f) Ser du budgetkontakterna mellan dig och dina underen

heter på samma sätt som budgetkontakterna mellan dig

och ledningen?

g) I vilket skede kom parterna, d.v.s. ledningen och

regionledningen, överens i den senaste budgetproces

sen?

h) Var parterna nöjda med utgången av senaste budgetpro

cessen?

i) Vad händer om parterna inte kommer överens?

Huvudfråga 22.

a) Förekommer garderingar och dess motsats exponeringar

i budgetprocessen från er sida?

b) Tror du att det förekommer garderingar eller expone

ringar i budgetprocessen ifrån ledningens sida?
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c) Tror du att HK/regionledningen tror att regionerna/

kommunerna garderar eller exponerar sina budgetför

slag?

d) Känner du till vilka av dina underenheter som garde

rar eller exponerar sina budgetförslag? Om ja, kän

ner du till vilka motiv de har till dessa garderingar

eller exponeringar?

e) Förekom garderingar och exponeringar i större eller

mindre utsträckning vid 1987 (1988) års budgetproce

dur jämfört med 1986 (1987) års procedur?

f) Känner du till vilka regioner/kommuner som brukar

gardera eller exponerar sina budgetförslag?

Huvudfråga 23.

a) I vilken grad har ni under de två senaste budgetåren

kunnat under/överskrida budgetrnålen utan att led

ningen reagerat?

b) Känner du till om ledningen använder samma principer

vid uppföljningen för samtliga regioner/kommuner?

e) Jag har hört argumentet att det är lättare att dis

kutera med ledningen vid budgetuppföljningsdiskussio

nerna än vid förslagsdiskussionerna. Vad anser du om

detta argument?

d) Brukar det förekomma diskussioner om vilka faktorer

som har varit av er påverkbara respektive icke på

verkbara vid budgetuppföljningsdiskussionerna och i

vilken form sker dessa diskussioner?

Frågan ställdes först utan erinran om olika faktorer

sedan med erinran. (Se följdfrågorna)
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Följdfråga 1.

Är det vanligt att ni i budgetuppföljningsdiskussionerna

brukar hävda att avvikelserna beror på faktorer som
bestämts av ledningen och som ni inte kan påverka?

Följdfråga 2.

Är det vanligt att ni vid diskussionerna om budgetuppfölj

ningen hävdar att era avvikelser beror på faktorer som

bestämts av andra regioner/kommuner?

Följdfråga 3.

Är det vanligt att ni vid uppföljningsdiskussionerna

hävdar att avvikelserna har berott på faktorer som

bestämts utanför företaget och som ni ej kunnat påverka?

Följdfråga 4.

Har uppfattningarna vid dessa budgetuppföljningsdiskus

sioner skilt sig mellan er och ledningen vad gäller hur

måtten skall beräknas?

Följdfråga 5.

Är det vanligt vid budgetuppföljningsdiskussionerna att

uppfattningarna skiljer sig mellan er och ledningen om

vilka nivåer på kraven som ni egentligen hade kommit

överens om?

Följdfråga 6.

Hur har ledningen reagerat när ni hävdat dessa synpunk
ter?

Följdfråga 7.

Är det vanligt att budgetuppföljningsdiskussionerna

leder till att ni tillsammans med ledningen kommer

överens om något åtgärdsprogram?



-263-

Huvudfråga 24.

a) Liknar den budgetuppföljning som du har med dina

underenheter den budgetuppföljning som ledningen gör

utav regionerna/kommunerna?

b) Förekommer det vid er budgetuppföljning av era

underenheter diskussioner om vilka faktorer som

region/lokala kontoret bestämt och som därmed

underenheten inte har kunnat påverka?

c) Är det vanligt vid era budgetuppföljningar av era

underenheter att region/lokala kontoret och underen

heten har olika uppfattningar om hur måtten skall

beräknas?

d) Är det vanligt vid budgetuppföljningen av era

underenheter att region/lokala kontoret och underen

heten har skilda uppfattningar om vilka nivåer på

kraven ni från början hade kommit överens om?

e) Hur brukar ni reagera när era underenheter kommer

med dessa synpunkter?

f) Brukar budgetuppföljningen leda till att ni gemen

samt med era underenheter kommer överens om ett

åtgärdsprogram?

Huvudfråga 25.

a) Ni utvärderas av olika enheter inom ledningen. Är

det helt klart för er vilka uppgifts- och ansvarsom

råden som ni svarar för mot respektive enhet (huvud

affärsområde och koncernledning resp. olika enheter

inom regionkontoret)?

b) Leder era olika budgetåtaganden till några motsätt
ningar eller missförstånd?
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c) Är det några skillnader i de olika enheternas upp

följning? Om ni jämför de olika enheternas uppfölj

ning, vad är er åsikt om dem?

Huvudfråga 26.

a) I vilken utsträckning anpassade ni under de två

senaste åren era budgetförslag till treårsplanerna?

b) Anpassade ni era budgetförslag till något annat av

ledningen utfärdat dokument förutom budgetförutsätt

ningarna?

c) Anpassade ni era budgetförslag till era underenhe

ters önskemål?

d) Regionerna ges inom Verket möjlighet att yttra sig

över förslaget till treårsplan. Uppfattar ni denna

möjlighet som en reell möjlighet för regionerna att

påverka treårsplanen, eller är det ett utslag av

ledningens vilja att på ett tidigt stadium informera

regionerna om treårsplanens innehåll?

e) Ses treårsplanen inom Verket som ett åtagande eller

som ett mera allmänt planeringsdokument om hur

framtiden i stora drag kommer att se ut?

f) Tror du att affärsverksledningen vid budgetproces

sens början bestämt sig för Verkets totalmål utifrån

treårsplanen eller bestäms totalmålet efterhand

under budgetdiskussionerna med regionerna?

g) Anser du att region/lokala cheferna kan påverka

Verkets inriktning?
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Följdfråga:

Vad är din allmänna inställning till den produktstrategi

som Verket haft under senare år?

h) Har ni under de två senaste åren haft någon anled

ning att sätta er in i vilka kommentarer som ägarna

(staten) gjort på Verkets treårsplan?

i) Har du under de senaste åren någon gång anpassat din

verksamhet till önskemål som kommit fram direkt från

medborgarna, exempelvis förmedlade genom massmedia

eller genom kritiska brev?

Huvudfråga 27.

Vad är din inställning till det sätt på vilket investe

ringsmedel fördelas, exempelvis vad gäller beloppsgrän

ser och befogenheter?
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Bilaga 3

Urvalsmetod i intervjuundersökning 4.

I drygt hälften av Verkets 31 regioner tillämpades 1988

ett lokalchefssystem. Detta system innebär att under den

lokala chefen finns en eller flera underlydande operati

va chefer, vilka är chefer för lokala kontor. I de

övriga regionerna fanns inget lokalchefssystem, utan

chefen för ortens största kontor var även ortschef, i

den bemärkelsen att han hade ett ansvar för hela lokala

områdets verksamhet och även ibland ett budgetsystem

gentemot underlydande operativa chefer. Ansvaret för det

lokala området var i det senare fallet ibland otydligt.

Populationen lokala chefer med ett lokalchefssystem var

ungefär 100 och lokala chefer i orter, som ej hade ett

lokalchefssystem och som således var mer ortens största

operativa chef, var 700 st. Ifrån dessa två populationer

drogs ett statifierat urval av 33.

Urvalsmetoden präglades aven ambition att göra en lämp

lig avvägning mellan representativiteten och effektivi

teten. Representativiteten ökar, 1/ om stickprovsurva

lets antal ökar, 210m urvalet består av enheter som har

de egenskaper som finns i populationen och som har

betydelse för utfallet av de undersökta variablerna,

310m systematiska fel kan undvikas, d.v.s. om urvals

förfarandet i sig leder till att enheter med representa

tiva egenskaper medtages och tvärtom att urvalsförfaran

det inte leder till att sådana enheter undviks, 41 om

urvalet görs slumpmässigt, 51 om bortfallet minskar.

Effektiviteten ökar om de begränsade tids- och kostnads

ramarna används på ett resurseffektivt sätt, Hellevik

(1977, kap. 4).
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Syftet med intervjuundersökning 4 var att få fram den

genomsnittliga lokala chefens inställning till denna

styrprocess. Med genomsnittlig menas här ett vägt genom

snitt, d.v.s. ju större del av Verkets intäkter och

kostnader som faller under den lokala chefen, desto

större vikt skall dennes inställning ha i studien. För

att få fram detta har en urvalsprincip för val av lokal

chef i undersökningen varit ortens andel av Verkets

kostnader och intäkter.

Landets lokala chefer delas därför in i tre grupper,

strata. De tre strata utgjordes dels av lokala chefer

ifrån storstadsområdena, Stor-Stockholm och Stor-Göte

borg, dels lokala chefer ifrån orter med mer än 30.000

invånare förutom storstadsområdena, dels lokala chefer

ifrån orter med mindre än 30.000 invånare. Eftersom de

lokala chefernas åsikters relativa vikt var beroende av

ortens andel av Verkets totala kostnader och intäkter,

ansågs det vara av värde att i urvalet medtaga ett

större antal lokala chefer ifrån de två första strata än

ifrån det tredje. Urvalet av de tre stratas andel kom

att stå i relation 1:1:2. Ifrån strata ett valdes 14

intervjupersoner, ifrån strata två 12 och ifrån strata

tre 7. Av urvalet på 33 kommer 2/3 ifrån regioner med

ett lokalchefssystem och 1/3 ifrån regioner som ej

tillämpade ett sådant system.

Lokala chefer ifrån storstadsområdet separerades som en

egen strata, dels för att garantera denna grupps relati

va vikt i urvalet, dels för att problemen inom dessa

områden under undersökningsperioden var av speciell art

med ex. massmediakritik för bristande kvalitet. Att

skilja ut småorternas lokala chefer i ett särskilt strata,

strata tre, gjordes därför att småorterna har ringa vikt

för Verkets intäkter och därför eventuellt styrdes på

ett annorlunda sätt än orter som hade en större betydel

se för Verkets lönsamhet. Att lönsamheten var viktig för
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styrprocessen under undersökningsperioden framgick av de

tidigare intervjuundersökningarna. Ett annat skäl att

skilja ut småorterna som ett eget strata var att de låg

i glesbygdsområden, där det existerar speciella problem

i form av glesbygdsserviceproblem, vilket är specifikt

för nästan samtliga affärsverk.

I urvalet togs även hänsyn till en fördelning av lokala

chefer ifrån regioner med lokalchefssystem och lokala

chefer som ej hade ett sådant system, vidare en fördel

ning mellan budget- och icke budgetstyrande lokala

chefer. Vidare beaktades geografiska fördelningen samt

en viss fördelning mellan regionerna. Urvalet av inter

vjupersonerna inom strata ett gjordes slumpmässigt. För

urvalet inom de två andra strata tillämpades ett kvotur

val, där de ovannämnda dimensionerna beaktades. Genom

kvoturvalet förbättrades representativiteten och därmed

beaktades även störande variablers inverkan. Detta an

sågs som mer väsentligt än att göra ett rent slumpmäs

sigt urval.
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Bilaga 4

Presentation av de åtta affärsverken

Affärsverken presenteras i bokstavsordning. Denna

presentation har till syfte, att redogöra för olika

faktorer vilka är väseritliga för styrförutsättningarna,

exempelvis ge en beskrivning av Verkens uppgifter och

organisationsstrukturer, samt att bidra till en allmän

förståelse för undersökningsobjektet, exempelvis för

Verkens företagskultur. För de fyra Verk vilka utgör

undersökningsobjekt i den empiriska studien, Domänverket,

Postverket, Statens Järnvägar och Televerket, är presen

tationen något fylligare än för de övriga fyra Verken.

Samtliga presenterade siffror gäller 1988, om ej annat

anges.

Domänverket

Gustav Vasa bestämde 1572 att Kronan skulle ha ägande

rätten till allmänningsmarker, huvudsakligen belägna i

Norrlands ödemarker. I mitten av 1800-talet skedde det

skogsindustriella genombrottet i Sverige. Ar 1859 in

rättades Skogsstyrelsen som skulle förvalta de allmänna

skogarna. 1883 omorganiserades Skogsstyrelsen och

Domänstyrelsen bildades. I och med 1911 års budgetre

form döptes Domänstyrelsen om till Domänverket, som fick

ställning som affärsdrivande Verk. Målsättningen var att

skogsbruket skulle inriktas på uthållighet och jämn

avverkning. 1942 bildades ASSI genom ett övertagande av

Domänverkets träindustrier. Under 1980-talet har en

ägarsamverkan mellan Domänverket och ASSI återigen

uppkommit.

Domänverkets främsta uppgift är att på företagsekonomis

ka villkor bedriva skogsbruk och virkesförsäljning, SKR
1989/90:20.
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"Domänverkets uppgift idag är att bedriva
skogsbruk och därmed sammanhängande
verksamhet samt att förvalta den fasta
egendom och de tillgångar som hör till
Domänverkets fond. Domänverket skall
dessutom svara för vården av landets
nationalparker och vissa naturreservat
samt utöva tillsyn över vissa andra
allmänna skogar", RRV (1983:388 sid. 6).

Andelen av de svenska skogarna som Domänverket förvaltar

är ungefär 20 %. Dessa skogar ligger huvudsakligen i

landets norra del. Att verksamheten inom Verket skulle

vara rent affärsmässig fastslogs i proposition 1968:103.

Den centrala förvaltningen i Falun består av sju byråer.

Lokalförvaltningen utgörs av Skogsförvaltningen, uppde

lad i 11 distrikt samt Jordbruksförvaltningen i 5

domänområden. Efter undersökningsperioden ändrades

organisationen 1990 till att bestå av tre affärsområden.

Inom affärsverken spelar den del av verksamheten som

bedrivs i bolagsform en stor roll. Den omfattar c:a

hälften av affärsverkens totala omsättning, se RRV

(1983:388 sid. 30). Denna del av affärsverkskoncernernas

verksamhet ligger utanför denna studie. För en analys av

styrförutsättningarna kan det dock vara intressant med

en kortfattad redogörelse för vilken del av koncernernas

verksamhet som är lagd i bolagsform. Ungefär 40 % av

Domänverkskoncernens omsättning kommer ifrån domänbola

gen. Enbart 20 % av koncernens samtliga anställda

arbetade dock i dessa bolag. De flesta av de nuvarande

23 bolagen har bildats efter 1975 och bolagsbildningen

är därmed relativt ny. Som jämförelse kan nämnas att av

samtliga affärsverkens bolag har 65 % bildats efter

1965. RRV (1983:388 sid. 14) konstaterar att Domänverket

har varit den mest aktiva bolagsbildaren av affärsverken

under de sista årtiondena. Domänverket ombildades helt

till bolag den 1/7 1992.
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FFV

Grunden till detta Verk är det antal fabriker som bedrev

produktion av försvarsmaterial under mellankrigsperio

den. Dessa fabriker var underställda försvarets olika

grenar. Under andra världskriget behövde verksamheten i

dessa fabriker samordnas och därför bildades 1943

Statens Fabriksverk. Det anfördes då att krigsmaterial

produktionen borde skötas av Staten av beredskapsskäl.

Försvarets Fabriksverk fick formen av ett affärsverk,

eftersom affärsverks formen innebar en närmare knytning

till statsmakterna än bolagsformen, vilket ansågs nöd

vändigt på grund av samröret med det militära försvaret.

Namnet Försvarets Fabriksverk erhölls under 1950-talet.

Kopplingen till svenska försvaret har avtagit.

Förutom själva industriproduktionen bedrivs en omfattan

de tjänsteproduktion i form av kvalificerad underhålls

och konsultverksamhet inom militära och civila produkt

områden såsom flyg, radio, radar, informationsteknik och

materialteknik, SKR (1989/90:20).

Över hälften av FFV:s produktion exporteras. 60 % av

produktionen gäller militära produkter och 40 % civila.

FFV-koncernen består av 5 affärsgrupper av vilka 2

bedrivs enbart i bolagsform. Knappt hälften av koncer

nens omsättning kommer ifrån bolagen. 40 % av antalet

anställda är sysselsatta inom bolagen. Dessa har nästan

uteslutande bildats efter 1975. Verksledningskommitten

(1985) konstaterar att FFV är den av affärsverkskoncer

nerna som mest liknar en industrikoncern. Proposition är

lagd 1990 att FFV skall bli ett statligt bolag.

Detta skedde även 1/1 1991. Det ursprungliga FFV splitt

rades därvid upp i två delar.
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Luftfartsverket

Genom att reguljär lufttrafik uppkom under 1920-talet,

ankom det på Staten att reglera denna verksamhet.

Luftfartsärenden kom efter en regerings förordning 1922

att läggas inom Kommunikationsdepartementet genom en

särskild luftfartsmyndighet. Denna myndighet fick till

uppgift att svara för anläggningar, underhåll och drift

av de statliga flygplatserna och andra för luftfarten

nödvändiga anläggningar. Vidare skulle man utöva kont

roll över flygleder och flygmaterial. I och med den

civila luftfartens expansion, ansågs dessa ärenden

behöva drivas aven särskild myndighet. Därmed bildades

Luftfartsstyrelsen 1945. 1947 tillkom Luftfartsverket,

som kom att omfatta Luftfartsstyrelsen samt de olika

flygplatsorganisationerna.

Det statliga ägandet har uppkommit av säkerhetsskäl. Det

har ansetts väsentligt att det bildas en enhetlig tra

fikledning med ,likformade säkerhetsanordningar inom

detta område. Skälet till att affärsverksformen valdes

istället för ämbetsverks formen var att den ekonomiska

målsättningen för verksamheten skulle vara självfinan

sierande. Tack vare flygtrafikens expansion har resul

tatmålet väl uppfyllts. Luftfartsverkets intäkter av

chartertrafiken 1988 var exempelvis 400 mkr, ~ilket är

ungefär lika mycket som den s.k. charterskatten. Verket

är organiserat i sex centrala staber, Luftfartsinspek

tionen som har rent myndighetsutövande funktioner, en

trafikavdelning, en flygplatsorganisation bestående av

14 flygplatser och fem flygstationer. Luftfarsverket har

enbart ett enda bolag, Swedavia, som bildats för dess

exportverksamhet och som enbart har en omsättning på 13

mkr.
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Postverket

Postverket tillkom under 1600-talet och är därmed det

äldsta affärsverket. Det egentliga postväsendet intro

ducerades i Sverige i början av 1600-talet. Kommunika

tionsväsendets förbättringar gav förutsättningar till

dagens postväsende. Postsparbanken bildades 1894 och kom

att införlivas med Postverket. För att möjliggöra sam

hällets behov av penningtransaktioner inrättades 1925

Postgirot. Postverket fick en friare ställning i förhål

lande till Statsverket i och med 1911 års budgetreform,

då Postverket blev ett affärsverk.

Skälet för Postverkets bildande på 1600-talet var beho

vet för Staten att kunna förmedla underrättelser till

allmänheten samt att få en ny skattekälla. I och med

industrialismens införande på 18DD-talet förvandlades

Postverket ifrån en fiskal "till en för marknadsekonomin

nödvändig infrastrukturell offentlig institution", Waara

(1980 sid. 110).

Postverkets huv~duppgift är att driva poströrelse, vari

ingår att befordra brev och paket samt förmedla betal

ningar. Posten bedriver även viss busstrafik och viss

industriell verksamhet som exempelvis tryckerier.

De dotterbolag i aktiebolags form som Posten bildat under

senare år har en ganska blygsam omsättning i förhållande

till hela Verkets och är således av ringa betydelse.

Knappt 6 % av Postverkskoncernens omsättning kom ifrån

postbolagen. De fyra största postbolagen är Tidnings

tjänst AB, som har till uppgift att ombesörja samdistri

bution av dagstidningar, Hultberg Inrikes Transporter

(HIT) som utför transportverksamhet, Falcongruppen som

bedriver fraktflygverksamhet samt Postens transport

tjänst som driver budbilsverksamhet.

Posten var 1988 organiserad i två huvudaffärsområden,
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Brev och Paket respektive Giro och Kassa. Både omsätt

ningsmässigt och personalmässigt var Brev och Paket det

största affärsområdet. 2/3 av omsättningen kom ifrån

detta affärsområde och drygt hälften av antalet anställ

da. Detta affärsområde stod för 2/3 av Verkets vinst.

Affärsiden för Brev och Paket var att förmedla brev och

paket från alla till alla. Normalbrevet upptog 45 % av

huvudaffärsområdets omsättning.

Huvudaffärsområdet Giro och Kassa svarade för utförda

tjänster på betalnings- och bankmarknaden. Betalningar

förmedlas genom Postgirot samt genom det rikstäckande

nätet av postkontor och lantbrevbärare. Postgirot är

landets största betalnings förmedlare • Antalet postkon

tor var 2.100 stycken och antalet lantbrevbärarlinjer

2.700 stycken.

Av Verkets totala kostnader utgjorde personalkostnaderna

71 %. Postverket förmedlade i genomsnitt 468 försändel

ser per invånare i landet. Knappt 30 % av intäkterna

kom, enligt Affärsverkskommittens undersökning 1972,

ifrån den monopolskyddade delen av verksamheten. Postens

fastigheter var organiserade i en egen resultatenhet,

Postfastigheter. Andra egna resultatenheter var Postens

Diligenstrafik, PFA Svenska Frimärken, Postens inköps

central, Postens tryckeri, Postens adressregister och

Administrativ service. För poströrelsen är landet

indelat i ett antal postregioner.

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket bildades som ämbetsverk 1956. Det innebar

att en mängd uppgifter inom sjötransportväsendet kom att

sammanföras inom ett Verk. Tidigare hade ett speciellt

Verk funnits för lots- och fyrväsendet, Lotsverket.

Handelsdepartementet skötte utprickning och sjöräddning.
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Sjökarteverket fanns på Försvarsdepartementet. Hamn- och

Farledsbyggnation handhades av Väg- och Vattenbyggnads

verket. Fartygsinspektionen, skeppsmätning och isbrytar

verksamheten låg under Kommerskollegium. Dessa arbetsupp

gifter avspeglar det nuvarande Sjöfartsverkets verksam

het.

Sjöfartsverket blev affärsverk så sent som 1988, för att

betona verksamhetens affärsmässiga inriktning och kravet

på självfinansiering. Sex avdelningar fanns 1988, vilka

var Sjöfarts-, Sjökarte-, Isbrytar-, Sjöfartsinspektions

och Teknisk-Ekonomisk-Administrativ avdelning. Regionala

organisationen består av 12 sjötrafiksområden och tre

sjöfartsinspektionsområden.

Sjöfartens betydelse för landet framgår av att av utri

kes transporter skedde 95 % av exporttransporterna och

70 % av importen med fartyg.

Statens Järnvägar

Industrialismen i mitten av lSOQ-talet krävde bättre

kommunikationer i samhället. 1853 års riksdag beslöt att

riksbanor skulle anläggas i statlig regi. Skälet för det

statliga ägandet var stora investeringar kombinerade med

låg räntabilitet, vilket krävde statligt kapital. Priva

ta investerare var inte beredda att gå in med så stort

kapital med så låga räntabilitetsmöjligheter. Vissa ba

nor byggdes visserligen av enskilda företag, men år 1939

förstatligades de flesta i och med att ett statsbanesys

tem skapades. Upphovet till statsbanesystemet var 1936

års Järnvägskommitte, som ansåg att järnvägsnätet endast

kunde få ekonomisk styrka och teknisk effektivitet om

det samordnades till ett stambanenät. Waara (1980 sid.

114 - 122) anser att det fanns två orsaker till att
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järnvägen förstatligades. Dels att järnvägarna tillhör

det s.k. naturliga monopolet. Dels att järnvägsinveste

ringar var riskfyllda och krävde stort kapital.

SJ:s uppgift är att driva person- och godstrafik på ett

affärsmässigt sätt. Detta sker både per järnväg, buss

och med färjetrafik.

Den 1 juli 1988, d.v.s. efter undersökningsperiodens

slut, inrättades Banverket med ansvar för järnvägsbane

nätet. Vid avskiljandet av Banverket minskades SJ:s

personal med drygt 6.000 st., ifrån 46.000 st. till

40.000 st.

Inom SJ spelar bolagen en viktig roll. Knappt hälften av

omsättningen kommer ifrån bolagen. Enligt RRV:s under

sökning 1982, (RRV 1983:388 tabell 4:1), var nästan 30 %

av affärsverksbolagens totala omsättning på 19,5 mrd kr

hänförda till SJ-bolagen. SJ var den första affärskon

cern som bildade bolag i någon större omfattning. En

stor del av SJ:s nuvarande bolag bildades före 1959. De

viktigaste bolagen är ASG som är ett globalt företag

inom transport spedition och lagring, GDG Biltrafik AB

trafikrörelse o~h transportverksamhet, Scandinavien

Ferrylines färjetrafik i Öresund, AB Trafikrestauranger

tågservice-, konferens- och hotellverksamhet, AB

Svelast supportåkeriföretag till SJ:s fraktverksamhet.

Affärsverket SJ är organiserat i fyra divisioner, per

sontrafik-, godstransport-, maskin- och fastighetsdivi

sionen. Av SJ-koncernens intäkter kommer knappt 40 %

ifrån persontrafiken och drygt hälften ifrån godstrans

porter. Av samtliga transporter över 10 mil i Sverige

sker per järnväg ungefär 15 % av persontransporterna och

knappt 30 % av godstransporterna.
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Förutom divisionsorganisationen existerar en regional

organisation. Liksom fallet är för flera affärsverk är

organisationen således en typ av matrisorganisation.

Televerket

Telegraf- och telefonväsendet växte fram i Sverige i

slutet av 1800-talet. Telegrafverksamheten blev omedel

bart statlig, medan telefonnätet i början var både pri

vat och statligt. I och med de stora investeringarna som

rikstelefonnätet krävde blev en allt större del av tele

fonverksamheten statlig. I början av 1900-talet köpte

Staten kvarvarande enskilda linjer. Skälet till att Te

leverket blev statligt var till största delen att de

stora investeringarna krävde mer kapital än vad privata

källor var beredda att bistå med kombinerat med relativt

låg räntabilitet på dessa investeringar.

"Televerkets uppgift är att tillgodose
samhällets behov av moderna telekommuni
kationer och att följa utvecklingen på
teleområdet. Verksamheten innefattar
anläggning, drift och underhåll av
utrustning samt marknadsföring för
rörelsegrenarna ljud, text, data, bild
och kommersiell radio. Televerket ombe
sörjer även distribution av ljudradio
och televisionsprogram samt uppbörd av
avgifter för televisionsmottagare", RRV
(1983:388, sid. 5 - 6).

RRV (1983) konstaterar att ljudrörelsen är störst. Den

svarade för 85 % av omsättningen 1982.

Bolagsverksamheten är inte lika omfattande som i SJ.

Bolagens omsättning var 1988 ungefär 25 % av hela

Televerkskoncernen, medan antalet anställda enbart var

knappt 15 %. Dotterbolagen är organiserade inom Telein

vestgruppen.

Affärsverksdelen består av huvudkontor, fyra centrala
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avdelningar, tre resultatenheter samt 20 geografiska
teleområden. Från övergripande planerings- och styr

ningssynpunkt har koncernen delats in i sex resultatom

råden, nämligen kund som består av marknadsavdelningen

och motsvarande delar av teleområdena, nät som utgörs av

nätavdelningen och motsvarande delar av teleområdena,

Radio, Kabel-TV, ADB-Service samt Teleinvestgruppen.

Genom ett matrisförhållande återfinns resultatområdena

Kund och Nät på alla teleområdena.

Resultatområdet Nät svarar för telefoni och telex. Kär

nan i detta resultatområde består aven nätavdelning,

som planerar utbyggnad och underhåll av hela telenätet i

stort. Resultatområdet är mycket investeringstungt. Det

står för knapp två tredjedelar av hela koncernens inves

teringar. Televerkskoncernen är den under 1980-talet

största enskilda investeraren i Sverige.

Resultatområdet Kund står för drygt 30 % av koncernens

omsättning. Detta resultatområde har ansvar för datakom

munikation och produkter. Kärnan i resultatområdet ut

görs av marknadsavdelningen, som följer lönsamheten för

tjänster och produkter och sköter marknadsföringen av

telefoni och telex. En viktig uppgift för avdelningen är

att föreslå ändringar i Verkets priser och taxor.

De 20 teleområdena verkställer de centrala avdelningar

nas planer. De har ansvar för investeringar och under

håll av nätet inom respektive teleområdes gränser.

Teleområdet tillgodoräknas alla intäkter som registreras

inom regionen, vilket ställs mot kostnaderna för nätet

inom regionen. Teleområdena benämns lokala resultatenhe

ter. De tre landsomfattande resultatenheterna utgörs av

Radio, ADB-Service och Kabel-TV. Skillnaden mellan en

resultatenhet och ett resultatområde är att resultaten

heterna, exempelvis de 20 teleområdena, har ett resultat

ansvar, vilket resultatområdet ej har.
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Vattenfallsverket

Industrialismen i slutet av 1800-talet innebar att sam

hället hade ett stort behov av elektrisk kraft. För att

tillgodose järnvägens behov av elkraft bildades i slutet

av 1800-talet ett flertal vattenkraftverk. Det första

vattenkraftverksbolaget var Trollhätte Kanal och Kraftverk,

som bildades 1905 i statlig regi. 1909 ombildades detta

till Vattenfallsstyrelsen, som övertog ansvaret för lan

dets samtliga vattenfall och kanaler. 1911 förändrades

Vattenfallsstyrelsen till Vattenfallsverket och blev ett

affärsdrivande verk.

Uppgiften för Verket är att bedriva affärsverksamhet

inom energitjänsteområdet med huvudsaklig inriktning på

elförsörjning samt handha kanalrörelse vid Trollhätte

Kanalverk. Vattenfall ombesörjer också beredskapsplan

läggning av landets elförsörjning. Affärsiden är att

tillgodose kundernas behov av säker, prisvärd och miljö

anpassad energi för ljus, kraft och värme.

Bolagsverksamheten är omfattande. Över 60 % av koncer

nens omsättning kommer ifrån bolagen. Drygt hälften av

antalet anställda arbetar i bolagen. Den största delen

av bolagsbildningen skedde innan 1975. 1/1 1992 blev

Verket helt bolag.

Den svenska kraftindustrin utgörs aven blandning av

statligt, kommunalt och privat ägda företag, där Vatten

fall är störst med ca 50 % av produktionen och har ca 12

% av de 4,8 milj. elkunderna. Hälften av investeringarna

1988 på 5 mrd kr gällde anläggningar för elproduktion

och 40 % anläggningar för överföring avelenergi.

Vattenfall är en av landets största investerare.
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Vattenfallkoncernen är organiserad i nio resultatområ

den: produktion av energi, överföring av energi, regio

nal energimarknad, energiverksrörelse, kanalrörelse,

naturgasverksamhet, entreprenad- och konsulttjänster,

konsultverksamhet i utlandet och intern service.
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