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Sammanfattning 

 

Äldreomsorgen har fått kritik i massmedia under den senaste tiden vilket har bidragit till flera 

omorganisationer som skett sedan 1990-talet. Omorganisationerna har vuxit fram ur ett nytt 

styrningssätt som går under begreppet New public management (NPM), som fokuserar på 

styrning, uppföljning och redovisning. NPM har många influenser från det privata näringslivet 

och förändringar som skett har bland annat inneburit att verksamheterna arbetar för en ökad 

effektivisering av organisationen, mål- och resultatstyrning samt ökad kvalitet. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur styrningen som är i linje med NPM beskrivs av chefer på olika 

organisatoriska nivåer inom äldreomsorgen i Stockholms stad. Frågeställningen som besvaras 

i uppsatsen är hur verksamhetscheferna respektive enhetscheferna beskriver att styrningen 

som är i linje med NPM har påverkat verksamheterna samt deras arbetssituation.  

Teorier om byråkrati, postbyråkrati samt NPM används som referensram i uppsatsen. I 

tidigare forskning presenteras hur NPM påverkar olika delar i den offentliga sektorn, både i 

Sverige och internationellt. Studien har en kvalitativ ansats och insamlandet av det empiriska 

materialet har utförts genom åtta semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att de 

intervjuade cheferna upplever att NPM påverkar verksamheterna samt arbetssituationen för 

enhetscheferna och verksamhetscheferna. Resultatet indikerar att svaren från informanterna är 

liknande kring hur NPM påverkar verksamheterna men att arbetssituationerna påverkas med 

vissa skillnader mellan verksamhetscheferna och enhetscheferna. Verksamheterna har 

påverkats genom att det blivit en uppdelning av organisationen i en så kallad beställar- samt 

utförardel och en större konkurrensutsättning på grund av privatiseringar. Gällande 

arbetssituationerna upplever enhetscheferna ett ökat ekonomiskt ansvar och fler 

arbetsuppgifter. Verksamhetscheferna upplever bland annat ett ökat arbete med mål- och 

resultatstyrning samt fler uppföljningar.  
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1. Inledning 

I takt med att den äldre befolkningen ökar minskar andelen personal inom sjukvården, vilket 

har lett till en hög belastning för den kommunala äldreomsorgen (Szebehely, 2000). Sedan 

1990-talet har äldreomsorgen haft stora nedskärningar och genomgått en rad förändringar, 

som främst grundats på den kritik som riktats mot äldreomsorgen i massmedia (a.a.). Kritiken 

mot äldreomsorgen har framförallt berört missförhållanden inom privata verksamheter 

(Clarke, 2005). Även den offentliga äldreomsorgen har fått kritik som framförallt handlat om 

verksamheternas byråkratiska organisering och styrning vilket anses vara opassande till 

dagens marknad (a.a.). De byråkratiska organisationerna upplever oftare tröghet och 

ineffektivitet i organisationen (Ahrne, 1989). Omorganisationer har även ökat på grund av att 

kommunerna har fått en större frihet i sitt beslutsfattande, det har inneburit att den offentliga 

sektorn tar till sig influenser från den privata sektorn (Szebehely, 2000). Den offentliga 

sektorn fick ett nytt styrsätt som innebar ett större fokus på effektivisering, produktivitet och 

professionellt ledarskap (Ahrne, 1989).  Det nya styrsättet som har påverkats av den privata 

sektorn går under det samlade begreppet NPM (Hood, 1995).  Styrsättet är en utveckling från 

det postbyråkratiska styrsättet som i sin tur utvunnits ur byråkratin (Hoggett, 1996).  

I avsnittet för tidigare forskning presenteras hur NPM påverkat den offentliga sektorn och det 

finns mycket forskning på området. Däremot finns det avsevärt mindre forskning om chefer 

och NPM, med några få undantag som exempelvis Newman och Lawlers (2009) forskning där 

de har studerat chefssjuksköterskors roll efter att NPM har införts. I synnerhet finns det lite 

forskning som har fokus på olika chefsbefattningar.  

I denna studie valdes den offentliga äldreomsorgen i Stockholms stad att studeras för att se 

hur tillämpningen av NPM påverkar verksamheten och arbetssituationen för 

intervjupersonerna. Till studien valdes enhetschefer och verksamhetschefer för att få en 

jämförelse av deras upplevelser kring NPMs påverkan på deras verksamhet och 

arbetssituation. Enhetscheferna har en operativ roll i verksamheten och de är de anställdas 

närmaste chef. Verksamhetscheferna har en strategisk roll och arbetar på stadsdelskontor och 

är enhetschefernas närmaste chef. Två olika chefsbefattningar valdes att användas då deras 

svar skulle komma att jämföras med varandra.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur styrningen som är i linje med NPM beskrivs av 

chefer på olika organisatoriska nivåer inom äldreomsorgen i Stockholms stad.  

 Hur beskriver verksamhetscheferna respektive enhetscheferna att styrningen som är i 

linje med NPM påverkar verksamheterna i Stockholms stad? 

 Hur beskriver verksamhetscheferna och enhetscheferna att styrningen som är i linje 

med NPM påverkar arbetssituationen i Stockholms stad? 

Studien har avgränsats till att endast studera den offentliga äldreomsorgen inom Stockholms 

stad. Studiens resultat är inte allmängiltiga eller generella utan avgränsas till de intervjuade 

enhetscheferna och verksamhetscheferna.  

1.2 Disposition 

Följande avnitt Teori och Tidigare forskning har till syfte att beskriva de teorier som empirin 

har funnit stöd i. I avsnittet beskrivs tre teorier i olika delar: byråkrati, postbyråkrati och NPM 

som alla tre är sammanhängande organisationsformer. Därefter presenteras tidigare forskning 

om NPMs påverkan i den offentliga sektorn som sedan avslutas med en sammanfattning av 

teorin och tidigare forskningen. I metoddelen redogörs uppsatsens genomförande, vilken 

forskningsmetod som använts samt hur studiens urval och datainsamling har genomförts. I 

resultatavsnittet har studiens empiriska material redogjorts, där resultatet presenteras under 

rubrikerna: ansvar, konkurrens, styrning samt effektivisering. I analysen har teorierna 

kopplats samman med studiens empiriska resultat, sammanställda under samma rubriker som 

i resultatet. I diskussionen har studiens empiri, teorier och tidigare forskning kopplats ihop 

med studiens syfte och frågeställningar där likheter och olikheter av studiens insamlade 

material har diskuterats.    
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras de teorier och tidigare forskning som ska sammankopplas med det 

empiriska resultatet. De teorier som används är byråkrati, postbyråkrati samt NPM. Därefter 

följer ett avsnitt om tidigare forskning som belyser hur NPM påverkat den offentliga sektorn.  

Teorier kring byråkrati och postbyråkrati presenteras på grund av att NPM har vuxit fram ur 

postbyråkratin, vilket i sin tur är en utveckling ur byråkratin. Därför har teorier om byråkratier 

och postbyråkratier inkluderats för att förstå bakgrunden till NPM och den kritik som den 

offentliga sektorn fått. I tidigare forskning presenteras både internationella och svenska 

studier. Forskningen redogör för hur NPM har påverkat verksamheter inom den offentliga 

sektorn och chefers arbetssituation samt även den kritik som har riktats mot reformen.  

2.1 Byråkrati  

En byråkratisk organisation är enligt Weber (1947/1964). en kontinuerlig organisation med 

officiella funktioner och med en tydlig hierarki som styrs av klara regler. I den hierarkiska 

ordningen kontrolleras varje underordnad chef av en högre uppsatt chef och alla medarbetare 

har bestämda arbetsuppgifter (a.a.). Medarbetarna har även bestämda arbetstider och 

arbetsplatser där beslut är permanenta och tillvägagångssätten beslutade (Heckscher & 

Donnellon, 1994). Byråkratier är uppbyggda av auktoritet, regler eller traditioner (a.a.). Alla 

administrativa handlingar, regler och beslut ska skrivas och bevaras (Weber, 1947/1964). 

Detta leder till en hög effektivitet och utförandet av nödvändiga kontroller av människor 

medför en stabilitet, tillförlitlighet och diciplin. Detta gör det möjligt att i hög grad kunna 

mäta resultat så att cheferna och de som har någon relation till organisationerna kan ta del av 

dem. En byråkratisk organisation är den mest rationella organisationen ur en formell och 

teknisk synvinkel. På grund av den ökande administrationen i företag är det nödvändigt med 

byråkratiska organisationer. Den tekniska kunskapen har blivit nödvändig i byråkratin på 

grund av utvecklingen av teknologin och affärsmetoder (a.a.). 

Den offentliga sektorn har blivit kritiserad för deras byråkratiska organisationsform eftersom 

den inte motsvarar de krav som finns på marknaden idag (Clarke, 2005). Begreppet byråkrati 

används ofta för kritik och förakt (a.a.) och associeras ofta med negativa termer där Ahrne 
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(1989) tar upp exempel som tröghet och ineffektivitet. Trots dessa missnöjen blev byråkratin 

en väldigt stor organisationsform och detta var på grund av att den bidrog till en mer rationell 

och effektiv organisation (Grey, 2009). Byråkrati behövs för att kunna organisera den 

offentliga sektorn (Hoggett, 2005) samt ger det bästa arbetssättet för att hantera storleken på 

organisationen, komplexiteten och behovet av ansvar (Thompson & Alvesson, 2005). Grey 

(2009) tar upp kritik som vården fått för deras byråkratiska organisationsform, de har 

anklagats för byråkratiska målsättningar då politiker bestämmer om sådant som de inte har 

kunskaper om. Ahrne (1989) tar upp en del riktlinjer som har gjorts för att motarbeta 

byråkratin, bland annat har organisationer decentraliserats och beslut delegerats. Målet var att 

få en friare lönesättning och mer aktiva rekryteringar som ska kännetecknas med 

mångkunnighet och mer initiativ (a.a.). 

Thompson och Alvesson (2005) skriver att byråkratin är på väg tillbaka genom att hierarki, 

struktur och kontroll ökar samtidigt som egenmakt och flexibilitet minskar. De menar att 

byråkratin aldrig försvann utan ändrades bara till andra former då arbetsuppgifterna i många 

organisationer fortfarande är standardiserade och utförs genom rutin. Förändringar som gjorts 

har lett till plattare organisationer med en delegerad målsättning (a.a.). Clarke (2005) menar 

också att byråkratin är tillbaka på grund av en tillväxt av inspektioner, kontroller och 

resultatmätningar som har varit knutna till klagomål kring byråkrati. Clarke menar att 

regeringen och institutioner lägger större vikt vid inrättanden, bedömningar och att förbättra 

resultaten av den offentliga sektorn och för att göra detta används utvärderingar av mål och 

mätningar. Clarke är kritisk och anser att uppkomsten av utvärderingar kan bli svårhanterligt 

för staten samt att det blir svårt att visa förbättringar som sker inom den offentliga sektorn 

(a.a.). 

Byråkratiska organisationer som innebär liknande arbetsuppgifter, tydlig hierarki för 

beslutsfattande, inga stora omvärldsförändringar, ofta låg utbildningsnivå och låg 

initiativförmåga är idag sällsynta (Grey, 2009). Det är på grund av ekonomin och att 

samhället inte längre massproducerar. Arbetstagare vill ha mer flexibilitet och nyskapande 

samt att organisationernas omgivning är i en ständig förändring (a.a.). 

2.2 Postbyråkrati 

Ur byråkratin utvecklades organisationer till postbyråkratiska (Hoggett, 1996). De 

postbyråkratiska var mer decentraliserade än de byråkratiska, vilket innebar att det uppstod 
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flera mindre enheter inom den stora organisationen och det innebar även att ledningsarbetet 

decentraliserades ner till enheterna (a.a.). Utvecklingen berodde på snabba förändringar i 

samhället med en ökad globalisering och konkurrens(Grey & Garsten, 2001). Därför har 

företag och individer blivit mer flexibla och öppna för förändringar för att kunna anpassa sig 

till den nya miljön. Det har inneburit stora omstruktureringar bland organisationer. För att 

kunna konkurrera med andra företag måste medarbetarna vara engagerade, fria från 

begränsningar som byråkratisk formalitet, vara nära kunden och organisationen måste bli 

plattare (a.a.). 

Postbyråkratier har stort fokus på begreppet tillit, vilket inte byråkratier har (Grey & Garsten, 

2001). Tilliten gör att man kan ha dialoger i samförstånd med varandra och ha gemensamma 

värderingar. Postbyråkratiska organisationer bygger på ständiga förändringar och är inte 

tidsbestämda som byråkratier är (a.a.). Heckscher och Donnellon (1994) tar upp två 

huvudsakliga skillnader mellan en byråkratisk och en postbyråkratisk organisation. Den första 

är att organisationerna är skapade av influenser snarare än makt. Den andra skillnaden är att 

en postbyråkratisk organisation skiljer sig egentligen inte avsevärt från en byråkratisk men det 

har skett en stor utveckling från den. Det har lett till att mänskliga prestationer har fått större 

utrymme i organisationen (a.a.). 

Maravelias (2003) har två olika syner på postbyråkratiska organisationer: den första har tagit 

avstånd från byråkratin genom att organisationerna vill ha ökad flexibilitet, frigöra 

medarbetarna från de formella begränsningarna inom byråkratier och ha flytande nätverk. Den 

andra bilden av en postbyråkrati är att den visar bara på ytan att medarbetarna är mer fria än i 

byråkratier. Kontrollen finns där, men är mindre uppenbar och i själva verket kontrollerar 

postbyråkratier de anställda mer än vad byråkratier gör (a.a.). Även angående hierarki menar 

Hoggett (2005) att det är i postbyråkratiska organisationer som hierarkin ökar och inte i de 

byråkratiska. Detta är på grund av att postbyråkratiska organisationer har en mer centraliserad 

styrning som döljs av det decentraliserade ansvaret (a.a.). 

I en postbyråkratisk organisation går dialogen inom företaget fram och tillbaka mellan 

arbetarna (Heckscher & Donnellon, 1994). Personligt inflytande väger tyngre i dialoger än i 

byråkratier då status var viktigare. Anställda utför sina arbetsuppgifter utifrån gemensamma 

värderingar istället för regler. Det finns en större flexibilitet i de postbyråkratiska 

organisationerna då både arbetstider och arbetsplatser inte längre är fast bestämda (a.a.). 
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Inga studier har gjorts som visar om postbyråkratiska organisationer är bra eller inte 

(Heckscher & Donnellon, 1994). En del svagheter som tas upp är att postbyråkratiska 

organisationer tros vara mer kostsamma än byråkratiska då det inte finns en klar plats för 

kostnadskontroller. Arbetstagarnas fokus ligger inte bara på deras arbetsuppgifter utan de 

behöver få olika perspektiv på företaget. Processen för att fatta beslut går troligtvis mer 

långsamt i postbyråkratiska organisationer än i byråkratiska där ledaren fattar beslut snabbt 

och bestämt på egen hand (a.a.).  

2.3 New Public Management 

Under 1980-talet växte nya styrningssätt fram ur den kritik och debatt som den offentliga 

sektorn fått riktad mot sig (Hasselbladh, 2008). Kritiken handlande om demokratifrågor, om 

den offentliga sektorns stora organisationer samt deras byråkratiska förhållningssätt (a.a.). 

Almqvist (2006) menade också att de offentliga organisationerna var för stora och att denna 

byråkratiska organisation i sin tur skulle leda till en viss tröghet. Ur byråkratin utvecklades 

organisationer till postbyråkratiska (Hoggett, 1996). Organisationerna decentraliserades till 

mindre enheter och ledningsarbetet decentraliserades ner till enheterna (a.a.). Från de tidigare 

organisationsformerna med en tydlig hierarki utvecklades ett nytt styrningssätt (Hood, 1995). 

Det strävades efter en ökad kvalitet i organisationerna och det skulle göras genom att öka 

konkurrensen i den offentliga sektorn (a.a.). Det innebar en förändring i styrningen som idag 

går under namnet NPM (a.a.).  

Den offentliga sektorn består av statliga myndigheter, landsting och kommuner som har 

genomgått flera stora förändringar genom åren (Almqvist, 2006). Det var under 1980- och 

1990- talet som NPM påverkade organisationsförändringarna. Reformen innebar framförallt 

tre förändringar och de var styrning, uppföljning och redovisning. På grund av 

decentraliseringar fick organisationerna en horisontell styrning med en mer spridd och plattare 

organisation (a.a.). Den nya decentraliserade organisationen innebar också att enheterna blev 

mer lik en egen organisation inom organisationen (Hasselbladh & Bejerot, 2008). Enheterna 

fick på så sätt ett större ansvar för både kostnader och resultat (a.a.). Den stora förändringen 

kom när de nya managementidéerna introducerades i den offentliga sektorn (Almqvist, 2006). 

Med de nya idéerna fick organisationerna inom den offentliga sektorn nya modeller för 

organisering och även styrningen förändrades. Den nya styrningen inom den offentliga 

sektorn började arbeta mer mot mål och resultat vilket blev styrningens främsta fokus. 
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Styrningen som började användas inom den offentliga sektorn fick namnet mål- och 

resultatstyrning. Styrningen innebar också att organisationen delades upp i en beställar- och 

utförardel. För att kunna arbeta med målstyrning inom organisationen behövdes de som satte 

målen, vilket var beställarnas uppgift, och de som uppnådde målen, vilket var utförarna. 

Anledningen till uppdelningen var att öka förutsättningar för produktivitet och effektivitet i 

organisationen (a.a.). Detta innebar en ny sorts marknad för den offentliga sektorn 

(Hasselbladh & Bejerot, 2008).  

De nya idéerna som den offentliga sektorn började använda sig av var en management- och 

organisationskultur som finns i organisationen och styrningen av privata företag och hade till 

syfte att få en effektivare serviceproduktion (Hasselbladh, 2008). Att de offentliga 

organisationerna nu började likna de privata företagens organisationer innebar en annan sorts 

marknad, en marknad med mer konkurrens än vad de offentliga organisationerna tidigare hade 

haft (Almqvist, 2006). En marknad med en större konkurrens var även en del i den nya 

decentraliserade organisationen där inspektioner, kvalitetssäkring och omdömen blev allt 

vanligare (Hoggett, 1996). En stor anledning till organisationsförändringen var att den 

offentliga sektorn behövde öka kvaliteten i sin verksamhet (Almqvist, 2006). För att öka 

kvaliteten började man att använda sig av nya verktyg som kunde vara undersökningar bland 

kunderna och fler uppföljningar, det vill säga mätinstrument på vad som kunde bli bättre. 

Kunderna fick ett större fokus och inflytande på grund av mätningarna. Den ökade 

konkurrensen var även ett bidrag för att öka kvaliteten (a.a.).  

Enligt Hasselbladh och Bejerot (2008) har NPM troligtvis tagits fram i och med ekonomiska 

kriser då andra styrsätt har varit nödvändiga att använda, för att kunna spara pengar och 

förbättra produktiviteten. Hood (1995) menar istället att förtroendet för de högre 

tjänstemännen inom den offentliga sektorn förut var låga och därför skulle använda sig av den 

privata marknadens metoder där det fanns mer tillförlitlighet. Inom norden har NPM 

etablerats på ett annat sätt än i de anglosaxiska länderna (bland annat England) där den haft en 

mycket starkare genomslagskraft (Hoggett, 1996). England är ett sådant land och den 

offentliga sektorn har fått erfara en hög grad av centralisering, mer än vad modellen kräver 

vilket har fått konsekvenser. På grund av den höga graden av centralisering blev den politiska 

inblandningen så stor att det blev svårt att decentralisera ansvaret längre ner i organisationen 

(a.a.). I Sverige har NPM inte haft samma genomslag och det kan bero på att den kommunala 

sektorn är mer självständig, även i dess relation till både regering och riksdag (Hasselbladh & 

Bejerot, 2008).  
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Enligt Almqvist (2006) har en högre konkurrens på marknaden haft en positiv påverkan på 

den offentliga sektorn då det har lett till både ökad effektivitet, produktivitet och kvalitet. 

Konkurrensen om marknaden har varit vanlig inom äldreomsorgen på grund av flera 

upphandlingar, att en privat verksamhet blir offentlig eller tvärtom (a.a.). Med NPM har de 

offentliga organisationerna fått ett större ekonomiskt ansvar och de har blivit mer 

ekonomistyrda (Hasselbladh, 2008). Den nya ekonomistyrningen innebar att enheterna nere i 

organisationerna fick ett större kostnadsansvar (a.a.). De fick ett större ansvar över ekonomin 

då den offentliga sektorn är ekonomiskt begränsad och med den ökade konkurrensen har 

marknaden blivit en tävling där man endast kan vinna på någon annans bekostnad (Hoggett, 

1996). Med detta system förändrades även ersättningssystemet, vilket innebar att enheterna i 

organisationen skulle få ersättning för varje person (Hasselbladh, 2008). Det ledde till fler 

besparingar och den uppgiften låg främst på de lägre cheferna i organisationen (a.a.).  

2.4 Tidigare forskning om hur NPM har påverkat 

den offentliga sektorn 

I Bejerots (2008) forskning om patienter i centrum har hon forskat kring ett 

förändringsprogram inom sjukvården efter att NPM införts. Förändringsprogramet hade till 

syfte att förbättra relationen mellan patienter, personal och ledningen genom att sätta 

patienten i centrum. Bemötande och tillgänglighet blev viktiga i den nya kundstyrningen, de 

ville skapa en relation liknande den som finns i affärsverksamheter och en del av 

förbättringen var att använda kundundersökningar. Den nya relationen till kunderna var en del 

i den nya styrningen samt att enkäterna som lämnades ut skulle följas upp (a.a.). 

I en studie av Newman och Lawler (2009) har de forskat kring miljön i sjukhus för 

chefssjuksköterskor efter att NPM har införts. I studiens resultat framkommer det att 

chefssjuksköterskorna upplever att de har fått fler arbetsuppgifter. Det är främst de 

administrativa uppgifterna som ökat vilket har lett till mindre tid till de anställda. Det har 

blivit en ökad rapportering för chefssjuksköterskorna på grund av att datainsamlandet har ökat 

samt högre politiska krav och fler direktiv från avdelningen. Det leder till att de måste 

prioritera sitt arbete annorlunda, vilket i sin tur leder till att de känner att de har mindre 

kontroll (a.a.). Bejerot (2008) menar att högre krav och en reglerad frihet under kontroll är på 

grund av omorganiseringar som gjorts inom sjukvården (a.a.). Dessa motsättningar är på 

grund av en ökad byråkratisering och politisering i sjukvården (Newman & Lawler, 2009). 
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Hasselbladh (2008) har i tidigare forskning studerat utvecklingen av sjukvårdens styrning. 

Han menar i studien att sjukvårdens styrning, dokumentering och utvärdering har blivit en 

större del av arbetet och en del av sjukvårdens rationalisering. Denna rationalisering har till 

syfte att arbeta mot gemensamma mål och resultat. Rationaliseringen har blivit kritiserad då 

det krävs mål om både effektivitet och ett tydligare ansvar för att utvecklingen ska vara 

möjlig. Genom rationaliseringen skapas en likhet mellan företag då de övervakar varandra 

samtidigt som de vill förbättra sina egna insatser (a.a.). 

Sjukvården är en sektor som dragits med stora problem och den minskade produktiviteten och 

kvaliteten har ifrågasatts flera gånger (Bejerot, 2009). En samlad grupp ur landstinget gav 

som förslag att man inom vården skulle använda sig av en strukturerad konkurrens för att 

minska problemen. Det skulle göras med hjälp av teman, där den första innebar att 

organisationen skulle delas upp i två delar, en utförar- och beställardel. Ett annat tema var att 

organisationen skulle kvalitetssäkras och det skulle göras genom fler regelbundna 

uppföljningar. Även patientens roll fick en större betydelse med den nya styrningen och det 

skulle både kunna öka förutsättningarna för en strukturerad konkurrens och öka kvaliteten 

(a.a.). Även Newman och Lawler (2009) menar att NPM reformen ska leda till ökad kvalitet 

och ökad förtroende hos konsumenterna. Men i själva verket leder det till fler 

kostnadsbesparningar och begränsningar i budgeten och fokuset på produktiviteten blir att 

man ska utföra fler uppgifter under kortare tid. Reformen ska även leda till en 

avbyråkratisering med en ökad decentralisering av administrativa tjänster och på enheterna 

ska det bli en ökad effektivitet och en förbättrad samordning med fler kostnadskontroller. I 

motsats till det har det blivit en ökad byråkratisering med en centraliserad styrning och en 

större ansvarsskyldighet för ledningen genom mätningar av mål och resultat (a.a.). Även 

Persson & Goldkuhl (2010) menar att NPM har ett större fokus på hierarkier, vilket leder till 

en ökad byråkrati. Det har påverkat sjuksköterskornas arbete i att kunna ge bra vård och 

chefssjuksköterskornas arbete att motivera medarbetarna (Newman & Lawler, 2009). Det blir 

svårare på grund av fler arbetsuppgifter i både sjukvårdsarbete och ledningsarbete samt 

minskat antal chefsbefattningar (a.a.). 

Ridley (1996) menar att Webers traditionella byråkratimodell som kännetecknas som 

hierarkisk, formaliserad och opersonlig är en motsats till manageralism (a.a.). Manageralism 

är ett annat begrepp för NPM som vissa forskare använder sig av (Persson & Goldkuhl, 2010). 

Ridley (1996) gör en liknelse mellan feodalism och byråkratier då feodalismen fick ge plats åt 
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kapitalismen för att socialismen sedan kunde slå rot. På samma sätt är traditionella byråkratier 

nödvändiga för att manageralismen kan införas (a.a.).  

2.5 Sammanfattning 

En byråkrati definierades som en kontinuerlig organisation med tydliga hierarkier och regler 

samt att medarbetarna har bestämda arbetsuppgifter, arbetstider och arbetsplatser (Weber, 

1947/1964). Detta är det mest lämpliga styrsättet för den offentliga sektorn (Hoggett, 2005) 

samt det mest effektivaste organisationsformen och underlättar möjligheten att mäta resultat 

(Weber 1947/1964). Utvärderingar har ökat inom den offentliga sektorn genom inspektioner, 

kontroller och resultatmätningar, vilket är kopplat till byråkrati (Clarke, 2005). Ökad 

globalisering och konkurrens har gjort att organisationer måste anpassa sig efter 

förändringarna och det har resulterat i att postbyråkratiska organisationer utvecklats från de 

byråkratiska (Grey & Garsten, 2001). Organisationerna har blivit mer flexibla, öppna för 

förändringar (a.a.) samt decentraliserat ner ansvaret (Heckscher & Donnellon, 1994). 

Medarbetarna har ett större inflytande, gemensamma värderingar (Heckscher & Donnellon, 

1994) samt att de ska sträva efter att vara nära kunderna (Grey & Garsten, 2001).   

Från postbyråkratin växte sedan en annan organisationsform fram för att tillfredsställa 

behovet av ökad kvalitetet, den nya organisationsförändringen fick gå under begreppet NPM 

(Hood, 1995). Förändringen pågick under 1980-och 1990-talet och innebar framförallt ett 

större fokus på styrning, uppföljning och redovisning (Almqvist, 2006). De stora 

förändringarna blev att organisationerna decentraliserades och man började att arbeta mot mål 

och resultat. Den offentliga sektorn började likna den privata och dem började konkurrera om 

marknaden (a.a.). 

I tidigare forskning visar Bejerot (2008) att produktivitet och kvalitet måste öka och det 

gjordes genom att dela upp organisationen i en utförare- och beställardel och genom fler 

uppföljningar. Det gjorde att kvaliteten ökade tillsammans med konkurrensen. Det skapades 

en ny kundstyrning för att relationen till kunderna skulle bli bättre (a.a). Hasselbladh (2008) 

menar att en större del av sjukvården blev att arbeta mot gemensamma mål och resultat och 

att styrning, dokumentering och utvärdering blev en allt större del i arbetet. Newman och 

Lawlers (2009) forskning visar hur chefssjuksköterskor har fått fler arbetsuppgifter efter NPM 

har införts. Kritik som framgår i forskningen visar att NPM leder till kostnadsbesparingar och 

att en ökad produktivitet innebar att mer skulle hinnas med under samma tid. Istället har det 
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blivit en ökad byråkratisering med en centraliserad styrning (a.a.). Även Persson & Goldkuhl 

(2010) menar att NPM leder till en ökad byråkratisering på grund av ett större fokus på 

hierarkier. Ridley (1996) anser att NPM är en motsats till byråkratier och att byråkratier har 

varit nödvändiga för att NPM införts.  

3. Metod och data 

I detta avsnitt presenteras val av forskningsmetod, hur materialet är insamlat, bearbetat och 

analyserat. Sedan kommer en diskussion om urvalet samt uppsatsens validitet och reliabilitet 

och avslutningsvis hur etiska överväganden har gjorts.  

3.1 Val av forskningsmetod 

Denna studie har en kvalitativansats där metod för fallstudie och med inspiration av 

fenomenologi har använts. Metoden för fallstudier har tillämpats i denna studie då det som 

studerats är inom ett begränsat område som äldreomsorgen i Stockholms stad. Den 

fenomenologiska ansatsen användes då studiens syfte var att beskriva de enskilda chefernas 

upplevelser av fenomenet NPM. I linje med metoden för fallstudier ska teorierna påverka 

datainsamlandet och resultatet av intervjuerna ska analyseras för att hitta mönster (Yin, 2003).  

Delar ur den fenomenologiska forskningsmetoden har använts då intervjuerna har analyserats 

samtidigt och sedan har resultatet delats in i teman som kommit ur empirin (Langemar, 2008). 

I analysen besvarades sedan frågeställningen under varje tema. För att hitta stöd till resultatet 

har lämpliga teorier använts för att kunna analysera resultatet. När resultat sammanställs för 

att sedan hitta och jämföra teorier används ett induktivt angreppssätt (Bryman, 2011). Denna 

studie är till viss del induktiv då den större delen av teorierna valdes efter insamlandet av det 

empiriska materialet. Studien är även deduktiv då eventuella teorier undersöktes innan 

intervjuerna genomfördes för att kunna forma intervjuguiden. Samtliga intervjuer spelades in 

och transkriberades för att underlätta analysarbetet samt få en utförlig resultatdel. Efter 

transkriberingen kodades det empiriska materialet och olika teman utvecklades. Slutligen 

fanns fyra viktiga teman som tillsammans gav svar på uppsatsens frågeställningar genom att 

de beskriver hur styrningen som är i linje med NPM påverkar verksamheten och 
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arbetssituationen. Det första temat blev ansvar, där informanternas ansvar för verksamheten 

samt deras arbetsuppgifter beskrivs och det andra temat är konkurrens, rivaliteten bland den 

offentliga- samt den privatasektorn. Det tredje temat i studien är styrning, åtgärder av 

ledningen som påverkar processer och resultat och det fjärde temat är effektivisering som är 

ett samlingsbegrepp för kostnads- och arbetsbesparande åtgärder. För att hitta relevanta 

teorier som var till hjälp att förklara det empiriska materialet gick analysmetoden ut på att gå 

fram och tillbaka mellan teorin och empirin. 

3.2 Datainsamling 

I fallstudier är forskaren ute efter att få en fördjupad förståelse av fallet och intervjuer är en 

stor del av datainsamlingen (Yin, 2003).  Intervjufrågorna i en sådan intervju är oftast bara en 

guide och sällan används strukturerade frågor till intervjun (a.a.). Intervjuerna som 

genomfördes i denna studie var semistrukturerade då det fanns en intervjuguide med en 

uppsättning frågor där möjligheter till att ställa följdfrågor fanns, vilket man inte kunde ha 

gjort om det var en strukturerad intervju (Bryman, 2011). Genom att använda 

semistrukturerade intervjuer och frågor utanför intervjuguiden fanns det en mindre risk att 

frågorna skulle bli fasta och riktade (Yin, 2003). Vid de semistrukturerade intervjuerna har 

forskarna stort ansvar då de måste ställa följdfrågor. De frågor som ställs ska vara relevanta 

för studien, samt att frågornas svar skulle ge den information och svar som behövs för studien. 

Intervjuerna blev en halvtimme till en timme långa, vilket enligt Yin anses vara en kort 

intervju som kallas för fokuserad intervju där man utifrån intervjuguiden och tidigare 

intervjusvar kan fokusera på vissa områden som är intressanta för studien (a.a.). Efter att 

intervjuerna och transkriberingen hade genomförts gjordes vissa förändringar i studiens 

frågeställningar för att bättre passa det resultat som kommit fram. 

I studien gjordes en testintervju vilket var förstudien för den här uppsatsen, efter testintervjun 

ändrades en del av frågorna och strukturen i intervjuguiden. Frågorna kan ändras för att så 

mycket som möjligt av det som är av intresse för studien kan komma fram (Yin, 2003). Vid 

testintervjun medverkade båda författarna till denna studie för att efteråt gemensamt kunna 

utveckla frågorna. Vid resterande intervjuer medverkade endast en av författarna då tiden för 

studien var begränsad. Intervjuguiden skickades till informanterna i förväg då forskarna i 

studien ansåg att svaren kunde bli mer utförligt besvarade. Då några av informanterna valde 
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att delta i studien med kort varsel fick emellertid inte alla ta del av frågorna innan intervjun 

genomfördes.  

Då det funnits en del informanter som tagit del av frågorna innan och vissa inte skulle vi 

kunna se om det vore någon skillnad, men någon större skillnad har inte påträffats. De som 

inte fick ta del av frågorna innan har emellertid bidragit till både de längsta och kortaste 

intervjuerna. Något som skiljt sig mellan intervjuerna är hur väl de intervjupersonerna har 

kunnat formulera sig men det finns ingen sådan märkbar skillnad mellan de som har läst 

frågorna innan och de som inte gjort det. Eftersom att ingen skillnad märkts har troligtvis inte 

svaren på frågorna förändrats när vi har skickat ut frågorna innan. Möjligen har intervjuernas 

semistrukturerade karaktär påverkat att det inte kunnat skönja någon skillnad mellan de 

intervjupersoner som har tagit del av respektive inte tagit del av intervjuguiden innan 

intervjutillfället. Detta då det funnits möjlighet till att ställa följdfrågor och andra frågor som 

inte stod i intervjuguiden vilket innebar att informanterna inte hade möjlighet att förbereda 

svar. Informanterna blev informerade om vad studien handlade om och varför just de skulle 

vara med i inledningen till intervjun. 

Intervjuerna hölls på informanternas arbetsplatser för att det skulle var bekvämt för dem att 

bli intervjuade i deras miljö och att det skulle vara enklare att få personer som ville delta i 

undersökningen. Intervjuerna pågick mellan en halvtimme och en och en halv timme. 

Tidsskillnaden berodde på att de hade olika lätt för att prata och det kom också ut olika 

mycket information från informanternas intervjuer. Den längsta intervjun var tre gånger så 

lång som vissa andra men den informanten pratade samtidigt mycket om sådant som inte var 

relevant för studien. Intervjuerna och den information som framkom blev olika då det är olika 

personerna som blivit intervjuade samt att som forskare i den här studien så ökade kunskapen 

om vad som gjorde intervjuerna bättre och mer informativa med tiden. Under de sista 

intervjuerna kunde kunskapen från de tidigare mötena med de andra informanterna användas 

för att förbättra intervjuerna. Några av intervjuerna avbröts av att deras telefoner ringde och 

det gjorde att de informanterna kom av sig.  

Insamlandet av litteratur har gjorts genom Stockholms universitetbiblioteks hemsida samt 

google scholar. Dessa sökmotorer har användes för att hitta både internationell och nationell 

forskning, som är vetenskapligt granskade för att få en hög tillförlitlighet. De sökord som 

användes var New public management, äldreomsorg, offentlig sektor, byråkrati samt 
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postbyråkrati. Även de engelska motsvarigheterna till dessa ord användes för att få fram 

internationell litteratur. 

3.3 Urval 

Den offentliga sektorn valdes att studeras då NPM är en utveckling inom sektorn. Studien 

hade i syfte att undersöka en organisation i den offentliga sektorn, då studien skulle utföras i 

Stockholm och under en begränsad tid valdes Stockholms stad att studeras. Stockholms stad 

är en stor organisation med många områden och ett av dem är äldreomsorgen. Intresset för 

äldreomsorg väcktes då det är ett område som fått mycket kritik och varit ett stort 

diskussionsämne i media på senare tid.  

Till studien valdes enhetschefer och verksamhetschefer att intervjuas för att jämföra om deras 

beskrivning av organisationen och deras arbetssituation skilde sig åt. Verksamhetscheferna 

har en strategisk roll inom äldreomsorgen på en verksamhetsnivå centralt i olika kommuner 

och är enhetschefernas närmaste chef. Enhetscheferna har en operativroll i verksamheten och 

är chef för dem anställa på enheterna.  

För att komma i kontakt med informanterna användes Stockholms stads hemsida där 

kontaktuppgifter över enhetschefer och verksamhetschefer i äldreomsorgen inom olika 

kommuner i Stockholm fanns. Informanterna kontaktades i början genom mail, men efter att 

nästan hela listan med mailkontakter hade kontaktats där ett flertal inte hade möjlighet att 

medverka eller svarade kontaktades fler personer istället via telefon. En verksamhetschef och 

enhetschef som skulle medverka i studien fick förhinder och kunde inte medverka. Istället för 

enhetschefen intervjuades istället en biträdande enhetschef. På grund av kort varsel kunde inte 

en ersättare till verksamhetschefen hittas. De informanter som slutligen medverkade var tre 

verksamhetschefer, fyra enhetschefer samt en biträdande enhetschef. Informanternas 

förhinder har möjligtvis påverkat resultatet då den biträdande enhetschefen inte kunde svara 

lika utförligt som de resterande informanterna samt att det blev en intervju mindre med en 

verksamhetschef. 

Intervjupersonerna som alla är kvinnor kommer att presenteras i resultatet som intervjuperson 

1 till 8. Intervjuperson 1 är en verksamhetschef som har arbetat inom Stockholms stad som 

chef sedan 1970-talet och är verksamhetschef med ansvar för utförförarna inom den 

kommunala äldreomsorgen. Hon är chef för enhetscheferna och har till uppgift att stötta dem 
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och följer upp ekonomin på enheterna. Intervjuperson 2 är en verksamhetschef och har arbetat 

som chef i Stockholms stad sedan 1970-talet. Hon är ansvarig för äldreomsorgen och arbetar 

främst med strategiska frågor. Intervjuperson 3 är en verksamhetschef som arbetat inom den 

offentliga sektorn som chef sedan 1970-talet och hon är ansvarig för kommunens äldreomsorg 

och arbetar i beställaravdelningen. Hon har ett stort budgetansvar och är chef till 

biståndshandläggarnas chefer, men har tidigare ansvarat för enhetscheferna.  

Intervjuperson 4 är en enhetschef som arbetat inom den offentliga sektorn under en lång tid 

men fick en chefsbefattning på 2000-talet. Hon har personalansvar samt ekonomi- och 

arbetsmiljöansvar för fem enheter inom hemtjänsten. Intervjuperson 5 är en enhetschef som 

arbetat som chef i den offentliga sektorn sedan 2000-talet och har ansvar för personalen samt 

ekonomin- och arbetsmiljön på ett seniorboende. Intervjuperson 6 är en enhetschef som har 

haft sin chefsbefattning sedan 1990-talet och arbetar med att få ihop ekonomin på enheten och 

har personalansvar på seniorboende. Intervjuperson 7 är en enhetschef och var studiens 

testintervju och har en lång erfarenhet inom äldreomsorgen och har varit chef under flera av 

dessa år. Hon har ett personal- och budgetansvar och arbetar inom hemtjänsten. 

Intervjuperson 8 är en biträdande enhetschef som arbetat på sin nuvarande arbetsplats sedan 

några år tillbaka. Hon ansvarar för bemanningen av personal och sköter de administrativa 

uppgifterna som hon blir tilldelad av enhetschefen.  

Det är endast studiens verksamhetschefer som har haft en chefsbefattning sedan 70-talet, och 

därför har de erfarenheter om tiden innan och efter NPM. Eftersom enhetscheferna inte varit 

med om förändringarna är syftet med studien av den anledningen att visa hur chefer samt 

deras verksamheter påverkas idag av NPM och inte förändringar som skett före och efter 

reformens tid. Om uppsatsen syfte hade varit förändringar skulle även studien med fördel 

behövt genomföras under två olika tidpunkter.  

3.4 Analys 

Frågorna i intervjuguiden är formade efter att få svar på om organisationen använder sig av en 

styrning som är i linje med NPM. Intervjuguiden är även formad utifrån begreppen ledarskap 

och organisation. De två begreppen har dock inte använts i analysen då det transkriberade 

materialet istället innehöll fyra andra begrepp: ansvar, konkurrens, styrning och 

effektivisering. Begreppen beskrevs inte bara av våra informanter utan senare har dessa även 

kunnat finnas i de teorier som behandlar NPM. De fyra teman som använts i studien har även 
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senare kunnat besvara frågeställningarna, både hur arbetssituationen och verksamheten 

påverkas av NPM.  

Alla åtta intervjuertillfällena spelades in och det gjordes för att den som intervjuade inte 

skulle behöva anteckna allt, utan istället fokusera på intervjun och ta till vara på tiden. En 

annan fördel med att intervjuerna spelades in, vara att efter varje intervju så kunde det 

inspelade materialet transkriberas. Det transkriberade materialet förenklade sedan att kunna få 

fram resultat samt citat från de intervjuade. Vilket även var en hjälp då materialet skulle 

analyseras och de olika nivåerna på chefer skulle jämföras. I resultatdelen citeras inte alla 

informanter då det tidigare inte har tagits hänsyn till vem som sagt vad utan endast gått på 

vilken person som beskriver det på ett bra och informativt sätt. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

För att öka validiteten har stöd av flera olika källor av teorier och tidigare forskning använts 

när empirin har kopplats ihop med teorin (Yin, 2003). När flera källor beskriver samma saker 

ökar generaliserbarheten och på det sättet kan man finna mönster och förklaringar (a.a.). 

Bryman (2011) menar dock att det finns problem med validitet, främst i fallstudier då urvalet i 

en sådan studie oftast är litet. Det empiriska materialet har många likheter med teorin och den 

tidigare forskningen, men det är svårt att kunna säga något om studiens generaliserbarhet då 

studiens material är litet. Studiens genomförande har noga beskrivits för reliabiliteten ska bli 

så hög som möjligt för att studien ska vara möjlig att genomföras flera gånger med samma 

eller liknande resultat (Yin, 2003). I största möjliga mån har granskad litteratur använts för att 

få en hög reliabilitet. Tillförlitliga böcker som forskarantologier har använts samt granskade 

artiklar.  

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har sammanställt etiska principer som används i forskning och består av 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Informationskravet innebär att de som 

väljer att vara med i studien ska vara informerade om vad det innebär och om att deltagandet 

är frivilligt samt de tre resterande etiska principerna. Informanterna bör även få ta del av 

studiens resultat och det kan ske via mail (Langemar, 2008). Till informanterna i denna studie 

skickades information ut tillsammans med en förfrågan om att delta via mail. De informanter 
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som valde att delta fick innan intervjun ytterligare information om studien samt 

intervjuguiden (se bilaga 1: Intervjuguide). På grund av att intervjupersoner ändrades med 

kort varsel fick inte alla ta del av intervjuguiden i förväg. Den färdiga uppsatsen skickades till 

samtliga informanter.  

Den andra etiska aspekten är samtycke och innebär att deltagandet i studien ska ske frivilligt 

(Langemar, 2008). För att det ska vara möjligt krävs det att informanterna informeras om vad 

deltagandet innebär samt att de är medvetna om att de när som helst ska kunna avbryta sin 

medverkan (a.a.). Informanterna i studien valde frivilligt att medverka i studien, 

informanterna meddelades att de skulle vara konfidentiellt. Genom att inte nämna 

informanternas namn och andra uppgifter som skulle kunna visa vem informanten är har även 

konfidentialitet uppnåtts. Den sista etiska aspekten är nyttjandekravet och innebär att det 

datamaterial som samlas in för undersökningen endast ska användas i studien (Langemar, 

2008). Informanterna meddelades därför innan intervjun att inspelningen från intervjun och 

det transkriberade materialet endast skulle användas av forskarna av denna studie. 

4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas de empiriska resultaten från intervjuerna. Resultaten skiljer sig åt 

något mellan enhetscheferna och verksamhetscheferna och därför har chefernas svar skiljts åt. 

Resultatet presenteras efter fyra teman som framkommit från kodningen: ansvar, konkurrens, 

styrning och effektivitet.  

Verksamhetscheferna arbetar på stadsdelskontoret i respektive stadsdel och är högre upp i 

hierarkin än enhetscheferna. Alla tre verksamhetscheferna har arbetat som chefer sedan 1970-

talet och har troligtvis därför erfarenhet från tiden innan NPM, då den infördes i 

äldreomsorgen i början av 1990-talet (Szebehely, 2000). Verksamhetscheferna presenteras i 

resultatet som intervjupersoner från 1 till 3 och enhetscheferna från 4 till 8. Enhetscheferna 

arbetar under verksamhetscheferna i hierarkin och de ansvarar för enheterna i stadsdelarna.  
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4.1 Ansvar 

Styrningen i linje med NPM påverkar enhetschefernas och verksamhetschefernas arbete på 

flera sätt. Alla informanter beskriver många arbetsuppgifter till följd av ett ekonomiansvar 

och nya datasystem. Samtidigt beskriver flera av enhetscheferna och verksamhetcheferna att 

administrativt stöd har minskat de senaste åren. Enhetscheferna upplever att de har svårt att få 

ihop budgeten då de har ett större ekonomiansvar. Samtidigt ökar kraven på enhetcheferna då 

de ska leverera hög kvalitet, en av enhetcheferna sa det så här:  

…de ekonomiska förutsättningarna är inte de rätta som att jag säger att politiker betalar till oss 

för blodpudding och förväntar sig att få oxfilé (Intervjuperson 5) 

Enhetscheferna är överrens om att de idag har ett stort eget ansvar, ekonomiskt ansvar 

samtidigt som resurserna har minskat de senaste åren, vilket har både varit positivt och 

negativt för dem. Positivt eftersom de kan prioritera sina arbeten själva men negativt när tiden 

inte räcker till. Samtliga chefer upplever att de har bra förutsättningar, de har stort eget ansvar 

där de bestämmer över sitt eget arbete. Det framkommer emellertid delade meningar om 

chefernas krav, en del tycker att kraven inte förändrats och andra tycker att kraven höjts och 

blivit tydligare de senaste åren. En enhetschef upplever att kraven är väldigt höga och tycker 

att de inte får de förutsättningar som behövs:  

 Vi har krav, just det här med att ha budget i balans, men jag anser att vi får inte de pengarna 

vad det kostar, vi har väldigt höga krav på att ha hög kvalitativ omvårdnad men jag tycker inte 

att vi har de ekonomiska förutsättningarna, för det är väldigt mycket som styrs efter tid och 

pengar och då påverkar det mitt ledarskap (Intervjuperson 4) 

Samtidigt som kraven är höga är hon ändå positiv till det stora och egna ansvaret som hon har 

över sitt arbete: 

…väldigt mycket eget ansvar, egna möjligheter, det är väldigt självständigt, jobb under ansvar, 

för du har vissa lagar och ramar du måste röra dig emellan eller inom (Intervjuperson 4) 

4.2 Konkurrens 

Samtliga informanter påpekar att den kommunala äldreomsorgen är konkurrensutsatt och det 

beror på att det nuvarande borgerliga styret i Stockholms stad vill ha fler upphandlingar. 

Kvalitet och valfrihet för kunderna tog verksamhetscheferna upp som äldreomsorgens mål. 

Konkurrens och uppföljningar kan leda till bättre kvalitet säger flera av verksamhetscheferna 
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och enhetscheferna, då kvalitet är det enda verktyg som den offentliga äldreomsorgen kan 

konkurrera med privata företag. En verksamhetschef sa följande:  

…jag tror det är jätte bra med konkurrens, det har höjt kvaliteten oerhört mycket, att man får in 

den konkurenssituationen och att vi mäts med varandra (Intervjuperson 2) 

En enhetschef uttryckte sig på ett liknande sätt: 

…vi är konkurrensutsatta, vi måste producera bra kvalitet, kvalitativa tjänster för att få mer 

kunder (Intervjuperson 4) 

Många informanter talar om allt fler upphandlingar i och med den nuvarande regeringen. En 

av enhetscheferna har en negativ inställning till upphandlingar då förändringar ofta skapar oro 

bland de som blir berörda och att det skapar mer övertalighet bland de anställda när fler 

privata företag kommer in. När en verksamhetschef fick frågan om upphandling kan leda till 

effektivisering kunde inte frågan besvaras riktigt, möjligtvis för att det blir mindre personal.  

4.3 Styrning 

Flera enheter inom äldreomsorgen har delat upp äldrevårdsarbetet i en beställar- och 

utförardel. En verksamhetschef förklarar att det har lett till större tydlighet samt att arbetet 

blivit lättare när arbetet delats upp, framförallt under upphandlingar då det finns många 

sekretessfrågor inblandade. Både enhetschefer och verksamhetschefer uttryckte att det är 

viktigare att arbeta mot mål och resultat samt att följa upp dessa och att mäta arbetsinsatser. 

Verksamhetscheferna och enhetscheferna har olika kunskaper om organisationens arbete med 

resultatbaserad styrning. De betonar olika mycket på hur de arbetar med resultatbaserad 

styrning. De är eniga om att det blivit ett större arbete med att mäta mål och resultat under den 

senaste tiden, vilket är en del av resultatbaserad styrning. Det har blivit en betydande del av 

deras arbete och en verksamhetschef sa följande:  

Vi jobbar väldigt mycket med resultatbaserad styrning /…/ de sista åren har vi jobbat väldigt 

mycket med målstyrning, alltså med mätbara mål över tid så att vi kan redovisa (Intervjuperson 

2) 

En annan verksamhetschef säger att de arbetar mindre med resultatbaserad styrning men att 

det syns genom att de mäter insatser och arbetar med målstyrning. En av verksamhetscheferna 
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tycker att resultatbaserad styrning inom organisationen har anpassats bra till den offentliga 

sektorn. 

…att istället fokuserar på målet på en gång /…/ att man har målet för den enskilda personen i 

fokus och sen anpassar arbetssätten utifrån det (Intervjuperson 3) 

De flesta tycker att den offentliga sektorn rör sig mer mot den privata sektorn.  

…blandning utav det här offentliga och privata och jag tycker att det styrs mycket mer som ett 

privat företag (Intervjuperson 4) 

Däremot tycker en verksamhetschef och den biträdande enhetschefen att de båda sektorerna 

har bra saker att komma med och att de tar efter varandra. En likhet mellan privat sektor och 

offentlig sektor anser en av verksamhetscheferna är att båda har vinstkrav men på olika 

villkor, den offentliga äldreomsorgen har ett större vinstkrav än förut. De måste ha en viss 

procent över för att kunna täcka upp eventuella kostnader. 

4.4 Effektivisering 

Effektivitetsarbetet är mer utbrett idag jämfört med några år tillbaka. Enhetschefer och 

verksamhetschefer arbetar i viss mån med samma typ av effektiviseringsarbete. Det 

ekonomiska tänkandet och det ekonomiska uppföljningsarbetet är en del i ledet för att 

organisationens arbete ska kunna effektiviseras. Samtliga informanter menar att det är en 

större ekonomisk medvetenhet bland medarbetarna, vilket kan öka effektiviseringsarbetet 

enligt några. En enhetschef sa följande om vikten av de anställdas ekonomiska medvetenhet:  

…vi går till ica och köper ett halvt kilo köttfärs och kommer hem och har betalt för ett halvt kilo 

och kommer hem med 750 gram, hur länge håller den Ica butiken sig på fötter? Det är samma 

sak här, att vi kan inte hålla på här och göra allt det där extra för att vi känner att vi behöver 

göra det, utan man måste ju tänka på att det är mer som en affärsverksamhet (Intervjuperson 7) 

De ekonomiska uppföljningarna och mätningarna är verktyg för att ifrågasätta arbetssätt och 

att förhindra dubbelarbete inom organisationen, det vill säga att flera göra samma saker. En 

annan viktig del i effektivitetsarbetet är att sätta upp tydliga mål för organisationens arbete. 

Framförallt är det viktigt för verksamhetscheferna att arbeta med målstyrning och de är 

överlag mer positiva till det. Centralisering av lön och IT-system är en del av 

effektiviseringsarbetet inom äldreomsorgen. All lönehantering och IT stöd finns inte ute i 

enheterna längre utan det finns idag på en centralnivå. Det kan enligt en del enhetschefer vara 
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ett problem om man på enheten behöver stöd i dessa frågor även en verksamhetschef såg 

endast negativa effekter av detta, som ökade kostnader och sämre service, men betonade att 

centraliseringen har varit positivt för andra enheter. Alla har märkt av ett 

effektiviseringsarbete inom organisationen men svaren har skiljt sig åt mellan cheferna i 

frågan. En verksamhetschef sa följande om effektivitetsarbetet:  

…det här med att få ut mer för kronan, inte att springa fortare utan att den får ut mer effekter av 

penningen /…/ hitta lösningar som är moderna och effektiva utan att de ska påverka 

pensionären utan den höjer kvaliteten (Intervjuperson 2) 

Verksamhetscheferna är mer tydliga och positiva kring effektivitetsfrågan och enhetscheferna 

är mer tvekande till frågan. En enhetschef uttrycker att de äldre kan drabbas negativt av 

effektiviseringen tillsammans med en mindre budget:  

…det är ekonomin som inte är så som det vore värdigt för äldreomsorgen om man säger så för 

att de här alla effektiviseringarna och liten pengapåse (Intervjuperson 7) 

Effektiviseringsarbeten som enhetscheferna märker av är förändringar i scheman, det är fler 

kunder under samma tid och de köpa in tjänster som exempelvis städ och tvätt för att 

personalen ska kunna rikta in sig på omsorgsarbetet. Tydlighet och information säger en 

enhetschef är A och O och de flesta sa att de ser över arbetssätten som exempelvis 

dubbelarbete, närhet till kunder, färdsätt och tekniska hjälpmedel som en del av 

effektiviseringsarbetet. Det finns delade meningar kring teknisk utrustning då vissa menar att 

de underlättar och sparar tid medan andra har negativa åsikter, som att utrustningen inte 

fungerar som den ska. Det har varit ett stort arbete enligt en enhetschef för att instruera och 

förklara meningen med de tekniska hjälpmedlen och förändringar över huvudtaget som 

kommit för medarbetarna. Flera tycker att det är svårt att svara på om åtgärder leder till större 

effektivitet eller inte, som exempelvis centralisering av löner och IT. Flera enhetschefer 

beskriver enheterna som mindre än tidigare i Stockholms stad, det bidrar till mindre personal, 

mer ansvar och snävare scheman. 

Verksamhetscheferna säger att effektiviseringsarbeten pågår hela tiden, det kan vara 

ifrågasättande av arbetssätt, om dubbelarbete görs och se över schemasystem. De arbetar med 

så kallade linhandledare för att se över arbetssätt och processer för att kunna effektivisera sitt 

arbete. En av verksamhetscheferna sa att de inte återbesätter anställningar om någon slutar, 

vilket leder till fler arbetsuppgifter för de som är kvar. En av verksamhetscheferna påpekar att 

det inte endast handlar om att spara pengar utan att effektivisering gör så att onödig tid sparas.   
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet utifrån teman att sammankopplas med de 

valda teorierna samt tidigare forskning. Syftet med studien är att undersöka hur 

verksamhetschefer och enhetschefer beskriver att styrningen som är i linje med NPM 

påverkar verksamheten och arbetssituationen inom äldreomsorgen i Stockholms stad. 

5.1 Ansvar 

Enligt Hoggett (1996) decentraliserades ledningsarbetet nedåt i organisationen med NPM, det 

innebar att ekonomistyrningen flyttades ner i verksamheten. Enheterna längre ner i 

organisationerna fick därmed ett större kostnadsansvar i och med decentraliseringen inom 

NPM (Hasselbladh, 2008). Den postbyråkratiska teorin innebar även den en decentralisering, 

där organisationerna blev plattare och ansvar delegerades enligt Thompson och Alvesson 

(2005) samt Hasselbladh (2008).  

De olika nivåerna av chefer är eniga om att antalet arbetsuppgifter har ökat samtidigt som det 

administrativa stödet har minskat de senaste åren, vilket har påverkat deras arbetssituation. 

Med NPM inrättades ett nytt ersättningssystem där ersättning gavs för varje person och det 

ledde till kostnadsbesparingar (Hasselbladh, 2008). Det arbetet som besparingarna innebar 

hamnade på de lägre chefernas ansvar (a.a.). Enhetscheferna och verksamhetscheferna är 

eniga om att de har fått fler arbetsuppgifter, vilket även den tidigare forskningen visar av 

Newman och Lawler (2009) som menar att införandet av NPM inneburit fler arbetsuppgifter 

och en ökad rapportering. Enhetscheferna menar att det ökande antalet arbetsuppgifter främst 

beror på det ekonomiska ansvaret samt ansvaret över enheten.  

Enligt Bejerots (2008) forskning har NPM påverkat de chefer som befinner sig längre ner i 

organisationen genom att de har fått större frihet, men under kontrollerade former. Newman 

och Lawler (2009) menar att den ökande kontrollen av de lägre cheferna har vuxit genom att 

de har ett större ansvar, för att ha kontroll ska cheferna rapportera om mål och resultat till 

ledningen. I en byråkratisk organisation så kontrolleras alltid en chef av en högre chef och där 

finns även en fastställd hierarkisk ordning (Weber, 1947/1964). Kontroller och rapporteringar 

tar även Clarke (2005) upp i sin teori om att det finns en tillväxt i utvärderingar genom 
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inspektioner, kontroller och resultatmätningar, som är kopplade till byråkrati. Han är dock 

kritisk till det då det kan leda till att den offentliga sektorn blir svårhanterlig och det blir svårt 

för politikerna att visa förbättringar i den offentliga sektorn (a.a.). 

5.2 Konkurrens 

Den offentliga sektorn ville öka kvaliteten på verksamheterna och det skulle man göra med 

hjälp av byråkratiska influenser med en tydlig hierarki och genom att konkurrensutsätta 

organisationen (Hood, 1995). Att konkurrensutsätta organisationerna i den offentliga sektorn 

är en del i decentraliserings arbetet. Det medföljer en rad andra förändringar också i 

verksamheterna, bland annat ökade inspektionerna, uppföljningarna och mätningar samt att 

kvalitetsarbetet blev viktigare (Hoggett, 1996). Samtliga chefer i studien anser att 

äldreomsorgen är mer konkurrensutsatt idag än vad den varit förut, de flesta menar att det är 

något positivt då de har fått en bättre kvalitet. Kvalitetsarbetet är en viktig del eftersom det är 

deras sätt att konkurrera mot de privata företagen (Almqvist, 2006). En verksamhetschef säger 

att konkurrensutsättningen beror på det borgliga styret och under deras mandatperiod har det 

skett flera upphandlingar och det i sin tur har ökat kvaliteten. Den biträdande enhetschefen 

anser dock av egen erfarenhet att upphandlingar leder till en ökad oro bland patienter, 

anhöriga och personalen. Upphandlingarna inom äldreomsorgen har varit många och med det 

har konkurrensen på marknaden ökat vilket i sin tur har lett till att organisationerna på 

marknaden behövde specialisera sig (Almqvist, 2006).  

Den tidigare forskningen menar att kvalitetssäkring av organisationer innebar förändringar i 

arbetssituationen med fler arbetsuppgifter och regelbundna uppföljningar, vilket skulle bidra 

till bättre kvalitet (Bejerot, 2008). Newman och Lawler (2009) menar i sin tidigare forskning 

att NPM leder till en ökad kvalitet men även till kostnadsbesparingar och en mindre budget. 

Samtidigt har de anställda krav på att göra mer för mindre pengar (a.a.). För att konkurrera på 

marknaden behövdes specialiseringar och det var för att tillfredsställa beställarna, de som 

satte målen (Almqvist, 2006). Det bidrog till att kunderna fick ett större inflytande och ett 

större fokus (a.a.). Enligt en av enhetscheferna måste äldreomsorgen ses som en 

affärsverksamhet och de äldre som kunder. Det är inte hållbart för organisationen att göra det 

lilla extra samtidigt som de är mer kundfokuserade (Bejerot, 2008). För att förbättra relationen 

mellan kund och personal använde man sig mer av kundundersökningar och uppföljningar 

(a.a.). De verksamhetschefer och enhetschefer som pratade om uppföljningar är positiva till 
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dem då de kan bidra till bättre kvalitet. Bejerot (2008) har i tidigare forskning studerat ett 

förändringsprogram där man ville sätta patienten i centrum för att förbättra relationen mellan 

patienten, personalen och ledningen. 

5.3 Styrning 

Efter införandet av NPM har verksamheten delats upp i en beställar- och utförardel. Beställare 

sätter målen och utförarna är de som ska uppnå målen (Almqvist, 2006). En verksamhetschef 

säger att uppdelningen av organisationen ger en större tydlighet i verksamheten. Syftet med 

uppdelningen var att strukturera konkurrensen då det skulle minska de problem som fanns 

inom sjukvården (Bejerot, 2008). Uppdelningen av organisationen skulle leda till bättre 

bemötande från personal och det skulle leda till bättre konkurrenskraft. Med införandet av 

NPM medföljde även en annan styrning (a.a.). Enligt Almqvist (2006) innebär den nya 

styrningen främst ett större fokus på mål och resultat, den går under namnet mål- och 

resultatstyrning. Samtidigt som den nya styrningen mot mål och resultat skulle det leda till att 

byråkratin ökade i organisationerna (Clarke, 2005). Verksamhetscheferna är mer insatta i 

arbetet med resultatstyrningen än enhetcheferna. En verksamhetschef anser att styrningen som 

fokuserar på mål och resultat har anpassats bra in i den offentliga sektorn.  

Almqvist (2006) menar att de offentliga organisationerna har fått influenser av de privata 

företagen efter införandet av NPM. Det innebar att de olika sektorerna började likna varandra 

vilket ökade konkurrensen mellan dem (a.a.). Flera av cheferna anser att den privata och den 

offentliga sektorn liknar varandra och att den offentliga sektorn rör sig mot den privata. En 

anledning till liknelsen anser en enhetschef är det ökade vinstkravet och en annan anledning 

som samtliga informanter anser att det är den ekonomiska medvetenhet som finns inom den 

offentliga sektorn idag.  

5.4 Effektivisering 

Med införandet av NPM följde en decentralisering av organisationen då syftet var att 

effektivisera verksamheten (Hoggett, 1996). Enligt studiens enhetschefer har enheterna blivit 

mindre än tidigare och det innebär att de arbetar närmare kunderna. Effektiviteten har ökat 

vilket har inneburit att den offentliga sektorn har börjat likna de privata företagen 

(Hasselbladh, 2008). Genom att dela upp organisationen i beställare och utförare ökar 
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förutsättningarna för effektivitet och produktivitet (Almqvist, 2006). Effektiviteten ökade 

även eftersom den offentliga sektorn började konkurrera med privata företag (a.a.). Enligt 

Bejerot (2008) behövde de offentliga organisationerna bli effektivare och menade att 

sjukvården hade stora problem med att produktiviteten minskade. För att öka effektiviteten 

behövde man arbeta mer med styrning, dokumentering och utvärdering och det blev en större 

del av det dagliga arbetet i sjukvårdens rationaliseringsarbete (Hasselbladh, 2008). 

Dokumentering men även tydlig hierarki och regler i byråkratier leder till effektivisering 

enligt Weber (1947/1964). Alla cheferna i studien arbetar med ett effektiviseringsarbete men 

till viss del på olika sätt. Verksamhetscheferna arbetar med linhandledning vilket används för 

att ifrågasätta arbetssätt samt förhindra dubbelarbete och det kan minska eventuella kostnader. 

För verksamhetscheferna handlar effektiviseringsarbetet mer om att vända på varje krona och 

inte att de anställda ska arbeta fortare.  

Enhetscheferna arbetar, likt verksamhetscheferna med effektivisering genom att ifrågasätta 

arbetssätt för att spara tid och minska kostnaderna. Enhetschefernas effektiviseringsarbete 

består till stor del av uppföljningar, de har även sett en större ekonomisk medvetenhet bland 

de anställda vilket har påverkat effektiviseringen på ett bra sätt. Det har även blivit vanligare 

att enheterna köper in externa tjänster som tvätt och städning för att de ska ha mer tid över för 

omvårdnad. En enhetschef är negativ till effektiviseringsarbetet och enhetscheferna är 

generellt inte lika positiva till det som verksamhetscheferna. Enhetscheferna ser förändringar i 

tidsschemat, de menar att de ska hinna med fler kunder under samma tid samtidigt som de inte 

vill att de äldre ska påverkas negativt. Flera av cheferna är överens om att det är svårt att se 

om förändringarna i arbetssätten har haft någon påverkan på effektiviteten.  

Centraliseringen är en del i flera omorganiseringar som påverkar både enhets- och 

verksamhetschefer. Lön- och IT-avdelningen har centraliserats upp och finns inte längre lika 

tillgängligt varken för enhetscheferna eller för verksamhetscheferna. En enhetschef och en 

verksamhetschef anser inte att centraliseringen har varit positiv, att den istället har lett till 

ökade kostnader och sämre service. Samtidigt har centraliseringen varit positiv för många av 

de andra cheferna. I England har de haft erfarenhet av en för hög centralisering, vilket ledde 

till att politikerna fick ett stort ansvar som de sedan fick svårare att delegera vidare (Hoggett, 

1996).  
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6. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur styrning i linje med NPM har påverkat 

verksamhetschefer och enhetschefer inom äldreomsorgen. Uppsatsens frågeställningar som 

skulle besvaras var: hur beskriver cheferna att styrningen som är i linje med NPM påverkar 

verksamheterna i kommunerna samt hur cheferna beskriver att styrningen påverkar deras 

arbetssituation. Vi har sett många likheter med det empiriska resultatet och med teorier om 

NPM, men vi har även sett resultat som inte stämmer överrens med vår teori och tidigare 

forskning.   

Vi ser en del skillnader i resultaten bland enhetscheferna och verksamhetscheferna. Då 

enhetscheferna är på plats beskriver de deras strategiska arbete som handlar mycket om de 

anställda och problem med saker ute på fältet medan verksamhetschefernas svar handlar mer 

om administrativa saker. Enligt våra resultat är verksamhetscheferna inte lika utsatta på 

samma sätt som enhetscheferna. Det kan bero på att enhetscheferna och verksamhetscheferna 

ser verksamheten på olika sätt. Då enhetcheferna möter de anställda och som i sin tur möter 

den tredje parten det vill säga kunderna medan verksamhetscheferna endast ser verksamheten 

genom enhetscheferna. Vår studie indikerar att det finns skillnader mellan chefsnivåerna och 

att det därför kan vara svårt att teoretiskt beskriva NPM som något enhetligt inte ens när det 

gäller chefsarbete.  

Effektivitet tolkades olika bland cheferna, en del enhetschefer var skeptiska till 

effektiviseringar då det kan missgynna de äldre tillsammans med en smalare budget. En del 

enhetschefer kopplade effektivitet till att arbeta fortare då de fått fler arbetsuppgifter som ska 

utföras under samma tid. Verksamhetschefer menar att effektiviseringen leder till ökad 

kvalitet och ska inte påverka pensionären. Målet är att hitta moderna och effektiva lösningar, 

inte arbeta fortare, utan få ut mer för pengarna och det kan göras genom att se över 

arbetsprocesserna. Enhetschefernas arbetssituation påverkades mer av effektiviseringarna och 

var därför möjligtvis inte lika positiva till dessa. I tidigare forskning visas att NPM egentligen 

leder till kostnadsbesparingar, smalare budget och fokus på produktiviteten har varit att de 

anställda ska göra mer arbete med mindre resurser (Newman & Lawler, 2009). Detta har även 

framkommit i enhetschefernas svar om effektiviseringar att de fått ekonomiska svårigheter 

och att de känner att de måste göra fler arbetsuppgifter under samma tid. Enligt Szebehely 
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(2000) har äldreomsorgen varit med om stora nedskärningar. Därför kan informanternas svar 

om effektiviseringar i vissa fall tänkas snarare handla om nedskärningar än effektivitet. 

Exempelvis att det administrativa stödet har minskat, att verksamheter inte återbesätter när 

någon slutat eller att de får fler arbetsuppgifter med mindre resurser.  

Resultatet visar att styrningen som är i linje med NPM påverkar verksamheterna på fler olika 

sätt, vilket även har förstärkts med teorier och tidigare forskning. I teoridelen framkommer det 

att i England, där NPM har haft större genomslagskraft har de upplevt en högre grad av 

centralisering, som är mer än vad reformen kräver (Hogget, 1996). Politikerna har fått en 

större roll inom den offentliga sektorn på grund av att centraliseringen har ökat. 

Konsekvenserna av det har blivit att det är svårt att decentralisera ansvaret längre ner i 

organisationerna (a.a.). Det har inte framgått i resultaten hur stor del politiken styr den 

offentliga äldreomsorgen i Sverigen eftersom detta inte var syftet med uppsatsen. Dock har 

det framkommit i resultatet att allt arbete som utförs av cheferna styrs av politiken och att det 

är politikerna som sätter mål som de sedan arbetar efter. Teorin visar att vården har fått kritik 

även att de har byråkratiska målsättningar där politikerna bestämmer om sådant de inte har 

mycket kunskaper om (Grey, 2009). 

Det har framkommit i resultatet att enhetscheferna har ett stort ekonomiskt ansvar, som har 

ökat under den senaste tiden. Hogget (2005) menar att ett delegerat ansvar döljer en ökad 

centraliserad styrning med större kontroller och att det är postbyråkratier och inte byråkratier 

som framhävar dessa kontroller och hierarkier. De ökade kontrollerna tillsammans med fler 

inspektioner, uppföljningar och resultatmätningar menar en av teorierna leder till en ökad 

byråkratisering (Clarke, 2005). Heckscher och Donnellon (1994) menar i sin tur att 

postbyråkratier inte skiljer sig avsevärt mycket från byråkratier utan att postbyråkratin endast 

är en utveckling från den, medan Ridley (1996) menar att NPM är en motsats till byråkratier. 

Från dessa teorier och tidigare forskning om byråkratier och postbyråkratier kan slutsatser 

dras att influenser från byråkratin finns kvar inom den offentliga äldreomsorgen. Denna 

koppling visar då att verksamhetschefer och enhetschefers arbetssituation påverkas av den 

byråkratiska organisationsformen.  

Vården har fått kritik enligt Hood (1995) vilket beror på att organisationerna är ineffektiva 

och tröga, det är även kritik som funnits bland byråkratiska organisationer (Hood, 1995). 

Målen inom NPM var att öka effektiviteten och produktiviteten (a.a.). Det empiriska resultatet 

visar även på ett tydligt effektiviseringsarbete, vilket kan kopplas till att det skett en 
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utveckling från byråkratin till NPM. Byråkratin är nödvändig menar Ridley (2006) för att 

NPM kan införas.  

En skillnad som syns mellan resultatet och teorin är om upphandlingar, då verksamhetschefen 

inte trodde att upphandlingar bidrog till en större effektivitet och den biträdande enhetschefen 

tyckte att upphandlingar kan leda till oro bland äldre, anhöriga och anställda. Däremot visar 

teorin på att upphandlingar leder till både ökad effektivitet och produktivitet (Almqvist, 

2006). Det har framkommit bland informanternas svar att upphandlingar leder till en ökad 

kvalitet på grund av konkurrensutsättningen. En ökad kvalitet kan antyda på att 

organisationens arbete är effektivt, detta kan då styrka det som Almqvist (2006) menade att 

upphandlingar leder till effektivitet och produktivitet.  

NPM styrningen har även påverkat chefernas arbetssituationer på flera olika sätt, den tidigare 

forskningen visar att cheferna får ett större ansvar i och med att de måste prestentera mål och 

resultat för ledningen i större utsträckning (Newman & Lawler, 2009). Studiens resultat visar 

att både verksamhetscheferna och enhetschefernas arbete dels består av uppföljningar av mål 

och resultat. Flera enhetschefer har påpekat att det har varit positivt med uppföljningar. Även 

tidigare forskning har visat att utvärderingar och dokumentering leder till ökad effektivisering 

(Hasselbladh, 2008). Både i resultatet och i den tidigare forskningen framkommer det att 

chefernas arbetsuppgifter har ökat. Det har bidragit till att det blivit svårare att kombinera 

ledningsarbetet med det operativa arbetet och ett minskat antal chefer har lett till att 

arbetsuppgifterna har ökat (Newman & Lawler, 2009).  

För att besvara den första frågeställningen visar resultatet att verksamheterna har påverkats av 

NPM på flera sätt. Verksamheterna är mer mål- och resultatstyrda, vilket ökar kontroller. 

Organisationerna är plattare och uppdelade i beställar- och utförardelar för att dels få tydligare 

arbetsuppgifter. Konkurrensen har ökat inom äldreomsorgen under de senaste åren, vilket har 

bidragit till att behovet av effektivitet och kvalitet har ökat. I den andra frågeställningen visar 

resultatet att chefernas arbetssituation påverkas av NPM, där många delar av det empiriska 

reslutatet är överrens med teorierna. Arbetssituationerna skiljer sig något mellan 

verksamhetscheferna och enhetscheferna. Verksamhetscheferna upplever att de fått fler 

arbetsuppgifter, vilket dels beror på en ökad resultat- och målstyrning. Även arbetet med 

effektivisering har en stor betydelse då de måste försöka vända på varje krona. 

Enhetscheferna ser en större ekonomisk medvetenhet bland medarbetarna som ökat under de 

senaste åren, vilket även en verksamhetschef håller med om. De upplever att de fått fler 
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arbetsuppgifter med ett större ansvar över enheterna och ett ökat ekonomiskt ansvar. 

Enhetscheferna anser att uppföljningar har ökat, vilket är positivt för en ökad kvalitet men de 

förhåller sig mer negativt till effektiviseringar då det kan innebära en större belastning för 

enheterna.   

En svårighet med studien har varit att undersöka hur det var innan och efter NPM, istället har 

enhetschefernas och verksamhetschefernas upplevelser kring verksamheten och 

arbetssituationen studerats. Det kan då vara svårt att se om resultatet beror på NPM eller 

något annat som kan påverka den offentliga äldreomsorgen. Dock tyder resultaten på att 

styrningen är i linje med NPM så som teori och tidigare forskning beskriver den och att denna 

styrning har förstärkts de senaste åren.  

6.1 Framtida forskning  

En fortsättning av denna studie skulle kunna vara att undersöka hur andra verksamheter som 

skola och sjukvård inom den offentliga sektorn har påverkats av NPM och även se positiva 

samt negativa aspekter av den politiska inblandningen inom äldreomsorgen. Det hade även 

varit intressant att intervjua anställda och äldre för att se på vilket sätt de påverkas av 

förändringarna, exempelvis hur en upphandling påverkat dem. För att kunna få svar på om 

den offentliga äldreomsorgen rör sig mot privata företags styrsätt skulle det varit relevant att 

även samla in empiriskt material från den privata sektorn. 
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8. Bilaga 1: Intervjuguide 

Allmän bakgrund 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

Ledarskap  

 Har du de förutsättningar som behövs? 

 Antalet medarbetare? Administrativt stöd? 

 Finns det eventuella hinder i ditt utövande av ditt ledarskap? 

 Hur ser kraven ut för din befattning och har dessa krav förändrats? 

 Ansvarsområden? Arbetsuppgifter? Arbetsmängd? Kontakten med 

personalen? 

 Har din roll inom organisationen förändrats?  

 Hur ser relationen ut mellan verksamhetschefer och enhetschefer?  

Organisation  

 Har du sett några allmänna förändringar i organisationen?  

 Har du märkt av några förändringar i dina arbetsuppgifter?  

 Har ett försök till effektivisering märkts av i organisationen? 

 Hur har det i så fall påverkat organisationen samt din roll som chef? 

 Använder ni er av resultatbaserad styrning inom organisationen? 


