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Sammanfattning 

Vi hör idag mycket om hur skola, vård och hemvård inom den offentliga sektorn allt mer 

kritiseras för sitt arbete. En del väljer att säga att New Public Management, en ny styrreform 

som svept över världens offentliga organisationer, är anledningen. I denna uppsats är syftet att 

undersöka en kommunal hemvårdsorganisation i Sverige som genomgått ett antal 

förändringar som påverkat många delar av verksamheten. Genom att uppmärksamma New 

Public Management och dess tillhörande komponenter såsom strävan efter 

kostnadseffektivitet och formen av en företagsmodell har en studie förts kring hur 

förändringen påverkat organisationen, och om den skapat några utmaningar. Studien bygger 

på Nyinstitutionella teorier som behandlats av Göran Ahrne och Apostolis Papakostas1. Även 

relationella organisationsteorier av Meyer & Rowan2 samt DiMaggio & Powell3 har haft en 

betydande grund för analysen. Med ansats i detta teoretiska material har använts en kvalitativ 

metod och det har genomförts en intervjustudie verksamma personer inom 

hemvårdsorganisationen. Det studien har visat är att en del organisationer är mer känsliga för 

förändring än andra. Vidare spelar förutsättningarna för organisationen stor roll, och det 

visade sig att en förändring är beroende av att dessa finns. Att organisationer börjar likna 

varandra allt mer idag visade sig i studien då den studerade organisationen tvingas balansera 

ett upprätthållande av kärnverksamheten men samtidigt vara innovativ och konkurrenskraftig 

med begränsade förutsättningar. 

 

 

 

Nyckelord: New Public Management, isomorfism, hemvård, förändring. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ahrne, Göran och Papakostas, Apostolis Organisationer, samhälle och globalisering. Studentlitteratur AB, 
Lund 2002 
2 Meyer W. John & Rowan, Brian ”Institutionalized Organzations: Formal Structure as Myth and Ceremony” 
American Journal of Sociology, Vol 83, No2, The University of Chicago Press, Chicago 1977 
3 Paul, J. DiMaggio and Walter W. Powell ”The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 
Rationality in Organizational Fields”, American Sociological Review, Vol. 48, No. 2, American Sociological 
Association, 1983 
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1. Inledning 
 

I dagens samhälle har nyliberalismen kommit att få stor betydelse. Den hävdar att det som är 

bra för samhället och ekonomin är den oreglerade marknaden. Hemvård och hemtjänst som 

bedrivs av offentliga organisationer har under sista tiden tagit stor plats i media, men även 

blivit en omtalad politisk fråga. En av de strategier som applicerats på den svenska offentliga 

sektorn på senare tid, och som resultat av den nyliberala eran, är New Public Management. 

New Public Management är en styrform som genomsyras av ekonomisk effektivitet bl.a. för 

att göra den offentliga organisationen eller verksamheten till ett konkurrenskraftigt medel på 

marknaden. Precis som alla andra former av styrning har också NPM för- och nackdelar. På 

ett sätt är ekonomisk styrning nödvändig för att en organisation ska klara sig och vara en stark 

aktör bland andra, men å andra sidan kan nackdelen vara att fokus på det ekonomiska tar över 

den centrala kärnverksamheten. Det kan yttra sig i att de yrkesverksammas kompetens inte 

tillvaratas och deras möjlighet att påverka minskar. I samhället uppstår också olika slags 

reaktioner mot det som uppfattas vara ett problem med ekonomisk styrning av 

kärnverksamheten.  

Journalisten Maciej Zaremba skrev den kända artikelserien i DN med titeln Den olönsamme 

patienten4 som i fyra delar undersöker och granskar den svenska sjukvården samt vilka 

negativa konsekvenser som uppstått i och med införandet av New Public Management. I sin 

granskning fångar han bl.a. upp vad som brister i den offentliga svenska sjukvården och hur 

det kan kopplas till att fokus också gått till att tjäna pengar på patienten. Hemtjänsten och 

äldrevården i synnerhet har blivit en aktuell politisk fråga och allt mer kritik riktas mot 

kommuner i Sverige som bedriver denna typ av vård. Mot bakgrund av samhällsdebatten men 

också egen erfarenhet växte mitt intresse för att studera denna typ av verksamhet. I första 

hand vill jag undersöka vilka utmaningar New Public Management reser för hemvården och 

hur man i en kommun kan hantera dessa och om det är bra eller mindre bra för hemvården. 

New Public Management kan ses som ett paraplybegrepp för ett systemskifte som skett över 

årtionden i den offentliga sektorn runt om i världen. I boken Public Management Reform5 

skriver författarna att man kan se New Public Management i två nivåer. Den första nivån kan 

man säga är en doktrin eller paradigm som genom att ta in marknadsidéer och tekniker ska 

förbättra den offentliga sektorn.6 I den andra nivån kan man se NPM som en mer komplex 

sammansättning av specifika metoder och praktiker. Därtill att det introduceras ett kundfokus 

som innebär att organisationen fokuserar på att erbjuda attraktiva tjänster, att styrningskedjan 

byts från den traditionella hierarkiska till platt-,liten-, -smal etc. En marknadsmodell blir helt 

enkelt mall för den offentliga sektorns organisering som t.ex. att jobba för att bli den starkaste 

på marknaden genom att identifiera konkurrenskraftiga medel.7 New Public Management är 

ett laddat ämne och det finns olika åsikter kring det. Det är därför svårt menar Pollitt och 

Bouckaert, att säga om New Public Management är en bra eller dålig strategi. Det finns 

många starka för-argument men också många som är mot. Författarna vill dock påpeka att om 

                                                           
4 http://www.dn.se/stories/stories-kultur/den-olonsamma-patienten/ 2014-03-22 
5 Pollitt, Christopher & Bouckaert, Geert ”Public Management Reform – A comparative analysis: New Public 
Management, Governance, and the Neo-Weberian state” Oxford University Press, New York 2011 
6 Pollitt & Bouckaert, aa, s.10 
7 Pollitt & Bouckaert, aa s.10 

http://www.dn.se/stories/stories-kultur/den-olonsamma-patienten/
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man vill mäta New Public Managements framgång så bör man se på effektivitet. Dock är 

effektivitet ett vagt begrepp och kräver en närmare förklaring. De menar att effektivitet bör 

mätas genom att titta på det som kommer in i organisationen och vad som kommer in, alltså 

input och output.8 Senare i uppsatsen kommer det visa sig att input och output har stor 

betydelse för hur en organisationsförändring lyckats eller inte. 

1.1 Syfte och frågeställning 

New Public Management är en strategi som baseras på global marknadsreglering men är även 

en trend eller ett mode som vuxit fram i den offentliga sektorn världen över. Syftet med denna 

organisationsform var inte att minska verksamheters kärnverksamhet, men det har dock 

uppstått konsekvenser i praktiken som gör det intressant att undersöka vad i processen av 

institutionell utveckling som brister när en organisation valt att ta in New Public 

Management.  

Syftet med denna uppsats är att analysera vissa effekter av New Public Management samt att 

diskutera strategier för hantering av dess utmaningar mot kärnverksamheten i hemvården. De 

frågor som ska bearbetas är 

- Vilka utmaningar aktualiserar NPM mot kärnverksamheten i en 

hemvårdsorganisation? 

- Är dessa utmaningar konstruktiva eller negativa? Varför? 

- Vilka strategier för hanteringen av dessa utmaningar finns i hemvårdsorganisationer 

och hur ska dessa bedömas? 

 

1.2 Bakgrund 

Analysen kommer beröra en specifik organisation, i detta fall en verksamhet där New Public 

Management fått stort genomslag. Valet av en offentlig organisation föll mig naturligt då New 

Public Management har fått en stor genomslagskraft över landets offentliga verksamheter, och 

också där fått mycket kritik. Hemvården i synnerhet har ofta strålkastarna på sig för att vara 

en verksamhet som arbetar ekonomistyrt på bekostnad av det som samhället och medborgarna 

förväntar sig. Media har flera gånger granskat situationer där besparingar och 

effektiviseringen bidragit till att drabba både anställda och vårdtagare.9 

Det objekt som skall undersökas i denna uppsats är en enet som arbetar med hemvård inom en 

kommun i ett mellanstort län. I stora drag är organisationen en sammanslagning av olika 

kommunala enheter såsom vård, assistans, skola, förskola, äldreomsorg men också för 

kulturella arrangemang såsom fritidsgårdar och bibliotek.  

En bidragande faktor till varför hemvården valdes var att jag själv varit verksam som 

vårdbiträde och haft en insyn i yrket. En annan faktor som var avgörande är att den valda 

organisationen är en organisation som för några år sedan genomgått en större förändring. 

Genom att ha observerat och talat med kollegor har det blivit märkbart att verksamheten 

genomgått stora förändringar på alla plan. På så sätt väcktes ett intresse att utreda och 

                                                           
8 Pollitt & Bouckaert, aa, s.15 
9 http://www.dn.se/stories/stories-kultur/den-olonsamma-patienten/ 2014-02-17 

http://www.dn.se/stories/stories-kultur/den-olonsamma-patienten/
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undersöka vad dessa förändringar består av och vilka konsekvenser (positiva och negativa) 

förändringarna resulterat i. Förändringen av organisationen skedde i och med politiska beslut 

och är en viktig del av förändringen det faktum att den kommunala verksamheten spelar mot 

andra aktörer på marknaden.  

Den förändring som skett kallas idag inom organisationsteorin för New Public Management. 

New Public Management är ett begrepp som innefattar flera olika styrreformer men det 

beskrivs ofta som att vara ” tydligt, handlingskraftigt och professionellt ledarskap, explicita 

kriterier för produktivitet och effektivitet, resultatkontroll, disaggrergering av enheter inom 

den offentliga sektorn, konkurrens inom offentlig verksamhet, privatisering och efterlikning 

av näringslivets managementideal samt disciplinering och sparsamhet med offentliga 

resurser”10.  

Anledningen till att jag ser den organisation som ska studeras som en del av NPM-reformen är 

att de styrformer och ageranden som sker i organisationen tyder på en förflyttning till en 

marknadsberoende organisation. Organisationen som undersöks använder sig bl.a. av ett 

tidskontrollsystem som används via telefoner. Vid varje besök loggar 

vårdbiträdet/undersköterskan in på den kund, med telefonen, som besöket gäller och loggar ut 

när besöket är slut. I systemet registreras då vem som varit hos vem och under hur lång tid. 

Viktigt att poängtera är att ett av syftena med detta system är att kunden betalar för den tid 

som vårdbiträde/undersköterska är innanför dörren. Det är alltså idag inte längre så att kunden 

betalar för varje tillfälle, utan nu betalar man för antal minuter som man får hjälp. Kunden ska 

ha rätt att veta hur mycket tid och hjälp han/hon betalar för. 

En annan anledning till att organisationen ses som ett resultat av NPM-reformen är dess roll 

på marknaden och konkurrensen med privata utförare. Tidigare var denna kommun styrd efter 

en förvaltningsmodell då kommunen hade monopol på verksamheter som skola, vård, omsorg 

etc. Nu är den kommunala enheten precis som de privata utförarna, beroende av attraktion och 

konkurrenskraftighet. Det är även tydligt att organisationen som studerats är en stor och 

komplex sammansättning av olika enheter, vilket gör det hela mer intressant att undersöka.  

 

1.3 Tidigare forskning inom ämnet 

I sökandet på tidigare forskning har jag begränsat sökningen till artiklar om New Public 

Management, och då främst svensk forskning. New Public Management är en strategisk och 

politisk organisationsform som manifesterar sig olika beroende på vilket land det har 

implementerats i. Därför är det av betydelse att reflektera kring i vilket sammanhang 

forskningen bedrivits. Inom svensk forskning finns det mycket material om NPM inom den 

offentliga sektorn och hemtjänsten. För den kommande uppsatsen kommer jag använda en 

stor del svensk forskning, men även en del forskning från utlandet som beskriver NPM som 

strategi och inte som en specifik organisationsform i en specifik organisation. Majoriteten av 

de artiklar som varit intressanta för min studie har beskrivit NPM och hur strategin 

manifesterar sig i verkligheten. För att få en insikt i NPM och hur det utvecklats i det svenska 

välfärdssystemet hittades två artiklar som på ett systematiskt sätt beskrev dess framfart. Av de 

                                                           
10 Montin, Stig ”New Public Management på svenska”, tidsskrift.dk, 
http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/po/po_0029-PDF/po_0029_93264.pdf ,  pdf genererat 2006 -01-23, s.262  

http://img.kb.dk/tidsskriftdk/pdf/po/po_0029-PDF/po_0029_93264.pdf


7 
 

artiklar som jag hittat i olika databaser redogörs här för sex stycken som jag anser är av 

relevans för den studie som ska genomföras. Utifrån dessa artiklar kan teorierna och källorna 

utvecklas och breddas för att ge uppsatsen en stadigare grund.  

Den första artikeln är skriven av Marta Szebehely med titeln ”Omsorgsvardag under skiftande 

organisatoriska villkor – en jämförande studie av den nordiska hemtjänsten”11. Den är en 

studie som gjorts kring hemtjänsten i tre nordiska länder och hur verksamheten påverkats av 

organisationers förändring.  Här redogörs för beställare-utförarmodellen och hur den bl.a. den 

svenska hemtjänsten förändrats allt med New Public Managements intåg. De är en grupp 

forskare som tillsammans gjort en kvalitativ studie på tre nordiska städer: Oslo, Köpenhamn 

och Stockholm. Forskarna observerade och intervjuade vårdbiträden på olika 

hemvårdsenheter för att få en bild av hur den nordiska hemvården ser ut idag och hur den 

förändrats under ca. 30 år. I studien behandlas bland annat att de nya organisatoriska formerna 

som kommer under 1980-talet innebär en begränsad handlingsfrihet för vårdbiträden. 

Handlingsbegränsningen bidrar till olika resultat men bl.a. att många vårdbiträden känner att 

deras potential och förmåga inskränks och att de arbete man vill utföra inte får utnyttjas på 

bästa sätt. Szebehelys redogörelse för studien är för min uppsats av stor hjälp då den kan 

fungera som ett komplement i den kritik jag har mot de negativa resultaten av den nya 

organisationsformen i kommunal hemtjänst.  

Stig Montin har i www.tidsskrift.dk publicerat en artikel vid namn ”New Public Management 

på svenska”12, som på ett ingående sätt redogör för strategin NPM och hur de svenska 

kommunerna har implementerat den. Mycket av den information som finns i artikeln kommer 

från statens offentliga utredningar. Att gräva bland alla statliga utredningar kan vara en 

djungel, men genom att ha Montins artikel får man tillgång till viktiga fakta som är av stor 

betydelse för min uppsats. Författaren nämner också olika perspektiv som kan användas vid 

forskning kring institutionella förändringar, bl.a. det historiskt institutionella perspektivet. 

Montin inleder artikeln med att beskriva hur man gått från en lag- folkstyrd stat till en 

marknadsstyrd stat som präglas av resultatstyrning och konkurrens. En analys förs av den 

politiska betydelsen och hur förändringarna skett pga. politiska skiften och olika styrsätt. 

Även om min uppsats är en sociologisk studie krävs det att hänsyn tas till de politiska 

aspekterna då NPM är ett paraplybegrepp för olika politiska strategier för 

organisationsformer.  

I artikeln ”What's New about the New Public Management? Administrative Change in the 

Human Services”13 skriven av Stephen Page, analyseras de senaste administrativa reformerna 

som återspeglar NPM och dess principer. Genom att titta på historiska rötter till reformerna 

förväntas författaren besvara ett antal frågor. Frågorna kan sammanfattas till en där Page mest 

vill se om de historiska reformer som skett har någon koppling till strategin NPM. Artikeln 

handlar om NPM i USA och hur det påverkat deras Human Services. Begreppet Human 

Services är ett samlingsnamn för en rad olika offentliga tjänster som t.ex. skolfrågor, 

barnhälsofrågor, folkhälsa, psykisk hälsa etc. Det är alltså deras motsvarighet till någon typ av 

socialtjänst. Denna uppsats kommer vara till hjälp i uppsatsskrivandet då man kan jämföra hur 

                                                           
11 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:433378/FULLTEXT01.pdf 2014-03-31 
12 https://tidsskrift.dk/index.php/politica/article/view/8896/16791 2014-03-31 
13 Page, Stephen ” What's New about the New Public Management? Administrative Change in the Human 
Services” Public Administration Review, Vol. 65, No. 6 (Nov. - Dec., 2005), s.713-727. 
http://www.jstor.org/stable/3542481  

http://www.tidsskrift.dk/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:433378/FULLTEXT01.pdf
https://tidsskrift.dk/index.php/politica/article/view/8896/16791
http://www.jstor.org/stable/3542481
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NPM har utvecklats i ett annat land med ett annorlunda system. Den egna analysen kan 

nyanseras med hjälp av fakta från Page’s artikel. 

EFI eller The Economic Research Institute som bedrivs av Handelshögskolan i Stockholm 

kom ut med en vetenskaplig skriftserie vid namnet ”Forskning i Fickformat”. I den finns bl.a. 

en artikel som heter ”Sven eller pengarna? Styrningsdilemman i äldrevården.”. Skriften är 

baserad på Kalle Kraus doktorsavhandling som ”belyser de viktiga styrningsfrågorna i en tid 

när utvecklingen av samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen och social omsorg står i 

fokus”14. Skriften tar upp de aspekter med styrningsdilemmat som många kommuner upplever 

ur en ekonomisk vinkel. Författaren menar att det finns en vertikal process som grundar sig på 

att verksamheter ses som finansiellt avgränsade enheter, samtidigt som det finns en horisontell 

process som menar att organisationen är en verksamhetsrationalitet och att grunden ligger i 

utförandeprocessen. Skriften tar upp ett maktperspektiv och vill undersöka hur det kan 

manifestera sig i kärnverksamheten. Kraus vill med andra ord belysa att det finns en brist i 

hemtjänstens organisatoriska system, och att styrningen som präglas av ekonomisk rationalitet 

bl.a. bidrar till denna brist. Skriften är inte lång men tar upp centrala aspekter av 

problematiken med förändringen av den kommunala hemtjänsten.  

Av dessa fyra artiklar är det tydligt att ämnet jag studerar kräver en kunskap i den offentliga 

sektorns historiska utveckling. Genom att ha tillgång till dessa källor får man en bred 

förståelse för NPM, hur det utvecklats och vilka resultat den nya organisationsformen gett.  

För att få en förståelse för organisationsförändring utöver de teoretiska perspektiv som 

kommer ligga till grund för analysen finns det en del artiklar som behandlar organisationer i 

förändring. Andrew H. Van de Ven och Kangyong Sun har skrivit en artikel som heter 

”Breakdowns in Implementing Models of Organization Change” som tar upp att 

processteorier vilka handlar om organisatorisk förändring och utveckling ligger före de teorier 

som handlar om att göra förändring i praktiken. Artikeln går igenom fyra steg som författarna 

menar att organisationsprocessen är fördelad på; teleologi (planerad förändring), livscykel 

(reglerad förändring), dialektik (konfliktförändring), och evolution (konkurrensförändring). 

Sun och Van de Ven vill genom sin artikel belysa betydelsen av att chefer bör ta hänsyn till 

delar av förändringsprocessen för att en organisatorisk utveckling ska bli så bra 

implementerad som möjligt.  

Den sista och sjätte forskningsstudien som kan vara relevant att ha med i uppsatsarbetet är 

skriven av Lars-Göran Aidenmark och heter ” Ekonomistyrning i sjukvården - En jämförelse 

mellan sjukhusbolag och förvaltningssjukhus”. Det är en artikel som publicerats i ”Nordiske 

Organisasjonsstudier”15 och som diskuterar betydelsen av beställar-utförarmodellen och hur 

bolagiseringen av sjukvården i Sverige påverkar de chefer som har ett ekonomiskt, 

administrativt och medicinskt ansvar. Uppsatsen grundas på en komparativ studie mellan fyra 

stycken olika förvaltingssjukhus där två av sjukhusen styrs under en traditionell 

budgetstyrning medan de andra två styrs under beställar-utförarmodell. Aidenmark vill se och 

jämföra de fyra sjukhusen samt ta reda på vad som orsakar gapet mellan administrativa 

planering och handling. Är det så att chefer får ett annat organisatoriskt engagemang eller en 

större kostnadsmedvetenhet i och med bolagiseringen av verksamheten? Författaren använder 

sig av nyinstituionell teori som vill se organisationsförändringar ur ett legitimitetsperspektiv. 

                                                           
14 Kraus, Kalle ”Sven eller pengarna? Styrningsdilemman i äldrevården”, EFI och författaren, 2008 
15 Aidenmark, Lars-göran ”Ekonomistyrning i sjukvården” Nordiske Organisasjonsstudier Nr. 2 2005 – Årgang 7 
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Aidenmark kommer fram till att kostnadsmedvetenheten och det organisatoriska 

engagemanget påverkas av beställar-utförarmodellen, men även att de organisationerna är allt 

mer särkopplade16. Författaren tar med de begrepp och även litteratur som jag själv har i min 

uppsats som kan ge idéer och en del information till min egen studie.  

 

2. Teori 
 

För att undersöka New Public Management behövde jag en grund i teorier som behandlar 

institutionella förändringar. I uppsatsen använder jag mig av några utformningar av 

nyinstituionell teori, samt relationell organisationsteori. Dessa teorier är relevanta då det ger 

olika teoretiska synvinklar på hur förändring och tröghet i organisationer manifesterar sig, hur 

de skapas och hur de kan förstås. Fokus kommer att ligga på institutionell nivå, det innebär att 

jag inte kommer att behandla individuella beteenden men jag kommer däremot ta hänsyn till 

inställningar till organisationens styrform. Det är självklart så att dessa strukturer realiseras av 

människor men det är inte bara individuella uppfattningar som kommer att intressera mig.  

Göran Ahrnes & Apostolis Papakostas verk Organisationer, samhälle och globalisering17 och 

Institutionell teori – idéer, moden, förändring18 av Ulla Eriksson-Zetterquist används i 

analysen. Dessa böcker behandlar två dimensioner av Nyinstitutionalism; relationell 

organisationsteori samt institutionell teori idag och förr. De diskuterar även de faktorer som är 

relevanta för organisationers förändring samt stabilitet. Förutom de två teorierna kommer 

även en bok vid namn Public Management Reform – A comparative analysis: New Public 

Management, Governance, and the Neo-Weberian state19 användas. Boken beskriver hur 

NPM varit del av 12 länders reformer, och hur de förändrats. Denna litteratur fungerar som en 

mer empirisk och beskrivande grund för att förstå NPM i praktiken och hur tanken med 

systemet är. 

2.1 Förändring och tröghet 

De centrala begreppen i analysen kommer vara stabilitet (tröghet) samt förändring. Göran 

Ahrne och Apostolis Papakostas studerar organisationers förändring och försöker förklara hur 

förändringsprocessen är beroende av organisationers stabilitet och tröghet, samt hur tröghet 

och rationaliseringar skapar utrymmen för nya organisationer.20  Offentliga organisationer ses 

i allmänhet som stabila och tröga, speciellt när det kommer till förnyelse och förändring. För 

min undersökning är det viktigt att ha i åtanke att organisationer som kommunal 

hemvårdsverksamhet är trög och att det krävs att hänsyn tas till alla komponenterna av 

organisationen. Detta behandlar Organisationer, samhälle och globalisering21, och den 

kommer därför vara en del av analysen. 

                                                           
16 Aidenmark, aa s.32 
17 Ahrne & Göran och Papakostas, Apostolis Organisationer, samhälle och globalisering 
18 Eriksson-Zetterquist, Ulla Institutionell teori- idéer, moden och förändring, Liber AB, 2009. 
19 Politt, Christopher & Bouckaert, Geert ”Public Management Reform – A comparative analysis: New Public 
Management, Governance, and the Neo-Weberian state” Oxford University Press, New York 2011 
20 Ahrne & Papakostas, aa, s. 76 
21 Ahrne & Papakostas, aa, s.76. 
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Begränsningarna för organisationer och dess förändring menar sociologerna Ahrne och 

Papakostas kan bero på två faktorer. Den ena är att organisationen begränsas på grund av 

ovilja och det andra är oförmåga. Oviljan kan manifesteras i kulturella begränsningar såsom 

ideologis kultur och lojalitet, medan oförmåga innebär att organisationen begränsas pga. 

kollektiva resurser, konstitutioner och regler.22 Författarna påpekar att oförmåga är den delen 

som är viktigast att koncentrera sig på då den styrs av tre fenomen: kollektiva resurser, 

beslutsprocesserna och svårigheterna att identifiera de förutsättningar som finns för en 

förändring.23 Den offentliga sektorn styrs i första hand av lagar och regler men har ofta även 

en stark kultur inom organisationen. I och med att t.ex. kommunala verksamheter ofta 

fungerar på ett visst sätt standardiseras lätt arbetsuppgifter vilket bidrar till att förändring inte 

är lika vanligt. Det är tänkbart att den starka kulturen som finns inom vissa verksamheter kan 

hämma försök till förändring och förnyelse. Eftersom den offentliga sektorn är styrd av staten 

genomsyras organisationer med stark ideologi som speglar individers identitet, och som i den 

offentliga sektorn som är styrd av staten genomsyrar ideologiska motiv ständigt 

organisationen. På så sätt skapas en ovilja, som Ahrne och Papakostas kallar det, för att 

genomgå förändring. NPM som är en ny form av organisationsstyre fokuserar främst på 

förnyelse och innovation.   

Förändring är ett begrepp som är viktigt att operationalisera och analysera på djupet. För 

många är förändring ett tecken på framsteg, men enligt författarna är förändring mer än så. De 

menar att förändring är något som ständigt sker på olika sätt i en organisation utan att behöva 

innebära förnyelse och utveckling framåt. ”Förändring handlar om något som inte självklart 

kan adderas till det gamla utan något som räknas för sig och därför inte riktigt liknar något 

som funnits tidigare”.24 

Författarna för även en intressant diskussion kring begreppet ”samhälle” och hur dess 

betydelse hittills har varit felformulerat. De vill säga att samhället består av människor och att 

vi människor styr varandra och hur vi väljer att bete oss.25 I vanliga fall beskrivs samhället 

beskrivet som ett ting runtomkring människan, en utomstående variabel, men för författarna 

är det viktigt att betona att i deras teoretiska resonemang är människorna de som utgör 

samhället. Organisation är förutsättningen för människans handlande menar Ahrne och 

Papakostas. Genom att människorna som formar samhället organiserar sig skapas 

samhällsprocesser, och detta sker genom organisationers interaktion med varandra.26 I en 

studie som den jag gjort är det nödvändigt att analysera samhällsbegreppet, men även 

begreppet förändring. Med hjälp av de olika teorierna får jag olika vinklar på hur man kan 

tolka begreppen på olika sätt, och genom det också komma fram till olika slutsatser.  Ahrne 

och Papakostas nyinstitutionella teori om organisationer skiljer sig från det dagliga 

resonemanget om samhället och organisationer då de menar att det inte finns någon ”yttre 

kraft” som skapar förändringar, utan att vi människor genom vår organisering skapar 

förändring och samhälle.  

Tillhörighet är ett begrepp som är centralt för den diskuterade teorin. Genom att gå med i en 

organisation tillhör individen automatiskt den organisationen. Tillhörigheten är dock inte 

                                                           
22 Ahrne & Papakostas, aa, s.78 
23 Ahrne & Papakostas, aa, s.77 
24 Ahrne & Papakostas, aa, s. 90 
25 Ahrne & Papakostas, aa, s. 12-13 
26 Ahrne & Papakostas, aa, s.14 
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gratis utan man blir som människa tvungen att vidta en hel del åtaganden för att bli en 

accepterad medlem.  Klarar man inte det blir man inte en del av organisationen utan blir 

istället utestängd.27 Med detta resonemang vill författarna visa att organisering är komplext 

och att det finns begränsningar och regler för tillhörighet. I och med att inte alla kan vara med 

i alla organisationer skapas samhällsprocesser. Distinktionen mellan organisation och 

institution är ett exempel på att organisationen endast fungerar om de utgörs av människor. 

Enligt författarna är institutionen ett regelverk eller outtalade ”riktlinjer” som skapas av 

delade uppfattningar kring ett fenomen.28 Organisationer däremot är människors handlande 

och som författarna skriver handlar det om att samhället skapas genom människors 

interaktion. 

”När vi analyserar organisationer är det en form av relationistisk samhällsanalys 

som tar sin utgångspunkt i de band och förbindelser som upprättas mellan 

människor genom olika former av tillhörighet. 29 

I detta citat framhålls det att människors handlande med grund i erfarenheter och 

uppfattningar i samband med strukturer och samhällsprocesser skapar ett ”socialt landskap”. 

Begreppet formulerades av Ahrne och Papakostas som ett annat begrepp för samhälle då de 

tidigt i sin bok betonar svårigheten med begreppet ”samhälle”.30 

2.2 Isomorfism och löskoppling 

Förändring inom organisationer beskrivs på olika sätt av andra teoretiker. Ulla Eriksson-

Zetterquist skriver i boken Institutionell teori – idéer, moden, förändring31 om förändring med 

grund i två verk: John Meyers och Brian Rowans artikel ”Institutionalized Organizations” 

samt på Dimaggio och Powells artikel om Nyinstitutionalism. Nyckelbegrepp för deras teori 

är löskoppling, legitimitet och isomorfism32. Det är viktigt att förtydliga att Ulla Ericsson-

Zetterquists bok är en andrahandslitteratur, jag har i första hand använt mig av de två 

artiklarna som boken är baserad på. Meyer & Rowan menar att institutioner drivs av 

rationella myter som formar organisationen. Myterna menar Meyer och Rowan är en del av 

den formella strukturen. De är så starkt institutionaliserade att de används för att 

organisationen skall uppfattas som modern, legitim och rationell. Det är alltså nödvändigtvis 

inte så att dessa myter är de strukturer som är mest effektiva eller bra.33. Om en organisation 

väljer att inte ta del av myterna och struntar i dem kan de framstå som icke-legitima och 

ointresserade av det rådande modet inom branschen. Helt enkelt uppfattas organisationen som 

ointresserad av utveckling. ”Överlevnad och framgång hänger på en organisations förmåga att 

anpassa sig till och bli legitimerad av de omgivande institutionerna”, förklarade Meyer & 

Rowan34.  Följer man däremot myterna och blir allt mer homogen med andra organisationer 

kallas det för att en organisation är isomorf.35 Isomorfism är ett begrepp som beskriver 

organisationer, vilka man kan säga strävar efter att efterlikna varandra för att vinna legitimitet 

                                                           
27 Ahrne & Papakostas, aa, s. 16-17 
28 Ahrne & Papakostas, aa, s.48 
29 Ahrne & Papakostas, aa, s.52 
30 Ahrne & Papakostas, aa, s.51 
31 Eriksson-Zetterquist, Ulla Institutionell Teori – idéer, moden och förändring, Liber AB, Malmö 2009. 
32 Eriksson-Zetterquist, aa, s.7 
33Eriksson – Zetterquist, aa, s.66 
34Eriksson-Zetterquist, aa, s.67 
35 Eriksson-Zetterquist, aa, s.67 
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från sin omgivning. Isomorfismen kan delas upp i tre olika typer: Tvingande, normativ och 

mimetisk. Dessa tre typer av isomorfism beskrivs på ett ingående sätt av Paul J. DiMaggio & 

Walter W. Powell.  

Tvingande isomorfism uppstår av både formella och informella krafter som kommer från 

andra organisationer. Krafterna kan bestå av antingen kulturella krav som t.ex. samhällets 

förväntningar på en viss typ av organisation, men det kan helt enkelt också vara krafter som 

kommer från staten som kräver att organisationer inom ett visst fält skall vara på ett specifikt 

sätt.36  

En annan typ av isomorfism som också är vanlig bland organisationer är den mimetiska 

isomorfismen. DiMaggio och Powell skriver i sin artikel om mimetisk isomorfism som ett sätt 

för organisationer att slippa vaga mål och krav från omgivningen. De menar att organisationer 

ibland kan ha svårt att tyda de och införa de förväntningar som finns, och därför väljer att 

”kopiera” andra organisationers struktur och styrning.37 Författarna skriver och sammanfattar 

mimetisk isomorfism med: 

”Organizations tend to model themselves after similar organizations in their 

field that they perceive to be more legitimate or successful.”38 

Slutligen tar artikeln upp en tredje form av isomorfism som kallas normativ isomorfism. 

Normativ isomorfism, eller normativa krafter som författarna också kallar det, karaktäriseras 

av professionalism. I artikeln skriver författarna att styrning som grundas på professionalism 

inte alltid är den smidigaste metoden, då individer med många olika professioner måste 

komma överens med varandra men även med de som är utan en profession i organisationen.39 

Den normativa isomorfismen tar enligt DiMaggio och Powell upp två aspekter som är 

relevanta i tiden. Nämligen att universitetsspecialister är de som värderar den formella 

utbildningen samt att professionella nätverk och dess tillväxt spänner över de flesta 

organisationer vilket gör att professionen tar över helt.40 

För min studie är alla tre typerna av isomorfism aktuella, men det bör understrykas att den 

tvingande isomorfismen i första hand är den som karaktäriserar NPM och dess utveckling. Det 

kan förklaras av att det i grund och botten är politikerna och staten som bestämmer hur den 

offentliga sektorn skall styras och fungera är det en tvingande mekanism. Man kan se idag att 

i och med skiftat politiskt styre så har den offentliga sektorn ändrat form och karaktär. Men 

intressant är att undersöka huruvida organisationer implementerar förändring och hur de väljer 

att hantera de hinder som finns.  

Problemet med organisationer som endast anpassar sig till organisationsstrukturer som finns 

inom samma fält är att det som egentligen ska göras, dvs. kärnverksamheten, hamnar ur 

fokus. För Meyer och Rowan är det viktigt att skilja mellan den formella strukturen av 

organisationen och det som görs ”day to day”41. För att göra skillnad mellan den formella och 

informella strukturen i en organisation löskopplar man. Den formella strukturen kopplas bort 

                                                           
36 DiMaggio & Powell, ”The Iron Cage Revisited”, s.150 
37 DiMaggio & Powell, aa, s.151 
38 DiMaggio & Powell, aa, s.152 
39 DiMaggio & Powell, aa, s.152 
40 DiMaggio & Powell, aa, s.152 
41 Meyer & Rowan,” Institutionalized organizations” s.341 
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från det som sker i praktiken.42 Organisationen delas då upp i två delar, den formella som är 

lättare att förändra genom lagar och normer, samtidigt som man har den andra informella 

delen som är svårare att förändra.43 Denna strategi och struktur fungerar på organisationer 

som har en kärnverksamhet som är känslig för förändring, men som ändå vill ”vara med i 

modet”. Den formella strukturen som också är den som syns mest utåt är den som kan 

anpassas till omgivningen och legitimera organisationen gentemot dess konkurrenter. För att 

undersöka NPM och hur den offentliga sektorn tacklar förändringar och krav utifrån är det av 

betydelse att ha Meyer och Rowans samt DiMaggio och Powells teorier som teoretisk ram.  

 

3. Metod 
Den metod jag använder i undersökningen av New Public Management i den kommunala 

hemtjänsten har varit av kvalitativ art. Kvalitativ metod kan göras på olika sätt men jag har 

valt att använda mig av mellanmänskliga metoder44 i form av intervjustudier. Anledningen till 

att denna metod valts är för att få ut en djupare förståelse av respondenternas uppfattningar 

och agerande. Som Aspers skriver är intervjumetod bra om forskaren vill få reda på sådant 

som är svårt att observera.45 

Eftersom jag själv arbetat med hemvård har jag också en viss förförståelse av det som pågår i 

den lägre delen av organisationen. För att inte få en för vinklad bild, och för att se det hela ur 

”en forskares glasögon” ansåg jag det vara passande att använda sig av intervjuer där andras 

upplevelser och uppfattningar visar sig. Med tanke på att jag är verksam i en 

hemvårdsorganisation har jag även en inträdespunkt46. Inträdespunkten är i detta fall platsen 

och personer som gett mig en ”inledande belysning utifrån den teoretiska frågeställningen”47. 

På så sätt har det gett mig en fördel när det kommer till att finna informanter bland 

vårdbiträden. Det var svårare att komma få kontakt med chefer och ledningspersonal, men 

efter att ha forskat lite i organisationens hierarki hittade jag informanter som jag ansåg 

passade syftet. 

3.1 Förförståelse  

Förförståelsens betydelse har tydligt framhållits i den forskningstradition som brukar kallas 

för hermeneutik48. Hermeneutik är en slags texttolkningsteori (kan även vara tolkning av 

situationer) där förförståelsen ständigt är närvarande för att förståelse överhuvudtaget skall 

kunna uppnås. I möte med texten eller situationen revideras denna förförståelse och leder i 

nästa varv av den hermeneutiska cirkeln till en ny förståelse. Man kan aldrig uppnå en färdig 

och helt adekvat tolkning, men en medveten tolkning kan vara rimlig och mer rimlig än andra.  

En annan variant av den hermeneutiska cirkeln står för att delarna av en situation eller text 

hela tiden förstås mot en helhet.49 När man läser en text som t.ex. kan vara en inspelad 

                                                           
42 Eriksson-Zetterquist, Institutionell teori – idéer, moden och förändring, s.69 
43 Ericsson-Zetterquist, aa, s.69 
44 Aspers, Patrik Etnografiska metoder- att förstå och förklara samtiden, Liber AB, Malmö 2011, s. 33 
45 Aspers, aa, s. 139 
46 Aspers, aa, s.76 
47 Aspers, aa, s. 76 
48 Aspers, aa, s.41 
49 Aspers, aa, s. 41 
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intervju måste man jobba igenom delar för att förstå helheten men man förstår delarna bättre 

när man gått igenom hela texten och har en bild av vad helheten är. Man kan på ett enkelt sätt 

förklara den hermeneutiska cirkeln som att man alltid talar om något i en viss kontext. I de 

intervjuer som genomförts har förståelsen sett olika ut och detta med tanke på att 

intervjupersonerna har olika bakgrunder när det kommer till utbildning och yrke. Förståelsen 

är dock inte bara viktig att analysera hos dem som intervjuas, utan min förståelse som 

forskare är lika viktig för att studien ska bli så pålitlig som möjligt. Som Aspers skriver är det 

viktigt att forskaren grundar förståelsen av det studerade i aktörernas mening. Min uppgift 

som forskare är att se till att aktörernas livsvärld och uppfattningar förklaras på ett 

vetenskapligt sätt. Det är därför viktigt att vara medveten om skillnaden mellan mina 

uppgifter och deras svar.50 

3.2 Urval 

I urvalet av informanter har jag använt rollselektion51. Rollselektionen är ett val av aktörer 

som är lätta att identifiera via en viss roll. Den vanligaste rollen som individer i vårt samhälle 

innehar är yrke.52 I denna studie är alla informanter valda efter yrke och position. Urvalet 

består av vårdbiträden och chefer, alla verksamma inom den organisation som studeras. Trost 

skriver att det är viktigt att inte ha för många intervjuer. Han rekommenderar ca 5-8 stycken 

för att materialet inte ska bli svårhanterligt53. Jag har därför intervjuat 6 personer: tre 

vårdbiträden och tre chefer.  

Den forskningsfråga som hela studien kommer försöka besvara uppkom i en kombination av 

egen erfarenhet och studier. Den största delen av förstudien kan man säga har utvecklats 

under en längre period. Praktisk och vardaglig kännedom om fältet är något som redan finns 

hos mig som forskare och behövs därför inte undersökas mycket närmare. Aspers beskriver 

denna kännedom som en kunskap om kläder, etik, språk, tabun och annat som är viktigt i ett 

fält.54 Vidare krävs det att den förkunskap och kännedom som finns hos mig som forskare 

kombineras med konkret information som t.ex. internet, dokument, tidningar och annat som 

ger information från en annan vinkel än sin egna. Enligt Aspers är detta ett sätt att knyta 

samman teoretiska frågeställningar med aktörers egna attityder i fältet.55 Min uppgift som 

forskare i denna studie var att samla in och tolka resultat av intervjuer, men även att 

presentera ett resultat som speglar det aktörerna i fältet vill förmedla. Likt Aspers resonemang 

är det alltså viktigt att man som forskare representerar de aktörer man intervjuat och att på ett 

vetenskapligt sätt presentera deras attityder och uppfattningar. Alltså ska de uppfattningarna 

och attityderna ligga till grund för analysen.56 

3.3 Insamling av material  

Insamlingen av materialet har gjorts genom face-to-face intervjuer. Jan Trost skriver om olika 

intervjumetoder, bl.a. Fokusintervju och informell intervju.57 En fokusintervju är specifikt 

                                                           
50 Aspers, aa, s.43 
51 Aspers, aa, s.96 
52 Aspers, aa, s. 96 
53 Trost, Jan Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur AB, Lund 2010, s. 143 
54 Aspers, Etnografiska metoder, s.74 
55 Aspers, aa,  s.75 
56 Aspers, aa, s.45 
57 Trost, aa, s. 45 
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inriktad på ett ämne vilket även framgår för informanten, samtidigt som en informell intervju 

mer handlar om att förstå den intervjuades tankar och känslor samt ta del av dennes 

erfarenheter.58 I min studie är det framförallt relevant med fokusintervjuer, eftersom jag 

intervjuar personer som har olika roller, det innebär att jag fokuserar på personens yrke. T.ex. 

att jag intervjuar en chef med något andra frågor än ett vårdbiträde. Frågorna kommer alltså se 

lite olika ut beroende på vem som intervjuas, problematiken och utmaningen blir dock att inte 

ändra frågorna för mycket för att kunna jämföra svaren med varandra. 

I enlighet med vad Trost rekommenderar har jag skapat en intervjuguide59. Intervjuguiden är 

en hjälpreda där man lisat upp de delområden som man har i intervjun och vilka 

huvudfrågorna är. Detta bl.a. för att intervjun ska bli så naturlig som möjlig och för att man 

som intervjuare har ett stöd.60 Frågorna som finns i intervjuguiden är följande:  

 Har den organisation du arbetar i genomgått en förändring de senaste tio åren?   

 Hur ser ditt arbete ut idag? Här frågar jag efter exempel på arbetsuppgifter och andra 

konkreta delar av informantens arbete.  

 Beskriv vad som är själva syftet med verksamheten, och din exakta position i den. Hur 

ser du på din roll i verksamheten, ansvarsområden? 

 Hur skulle du beskriva effektivitet i verksamheten och i din egen position? Här skulle 

jag söka exempel på både ekonomisk effektivitet men också effektivitet i 

kärnverksamheten.  

 Anser du att ditt arbete förändrats de senaste fem åren? Om ja, på vilket sätt? 

 Vad anser du om administrationsmomenten, har det förändrats?  

 Tycker du att ditt arbete innebär att upprätthålla den kärnverksamhet som bedrivs i din 

organisation? 

3.4 Forskningsetik 

När man utför en intervjustudie är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Alla olika 

metoder har etiska krav som bör följas, inte minst kvalitativa intervjuer som handlar om att ta 

del av människors inre tankar och uppfattningar. Vid den första kontakten med informanten 

kan det vara bra att informera om att intervjun och det som spelas in raderas efter 

transkriberingen61. Intervjun kan närsomhelst avbrytas av den intervjuade och få ta del av 

resultatet. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagare, vilket underlättar vid 

kodningen så man slipper anteckna alla detaljer under stress.62 Däremot är det upp till var och 

en av respondenterna om de vill spelas in eller inte och ingår i en av de etiska aspekterna.63 

Viktigt att vara medveten om är samtyckeskravet. Alltså att jag som forskare informerar 

respondenten om syftet med studien och vad den ska handla om. Det är även bra om man 

försäkrar individen att inga obehöriga ska få ta del av materialet.64 

                                                           
58 Trost, Kvalitativa intervjuer s.45-46 
59 Trost, aa, s. 71 
60 Trost, aa, s. 71 
61 Trost, aa, s. 61 
62 Trost, aa, s. 74 
63 Trost aa, s.75 
64 Trost, aa, s.117 
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3.5 Bearbetning av material 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kodning. Kodningen av materialet skedde genom 

marginalmetoden65. Materialet bröts alltså ner i mindre delar för att lättare hitta mönster och 

anknytning till teori och frågeställning. Patrik Aspers skriver om första och andra ordningens 

konstruktioner. Första ordningen konstruktioner går ut på att ”hantera relationen mellan 

aktörers meningsnivå och vetenskapligt språk och teori”66. Presentationen av studien skall 

vara läsbar för alla parter (akademiker och aktörer på fältet), samt kunna förstås.67 Andra 

ordningens konstruktioner bygger på första ordningen konstruktioner och innebär att 

forskaren nu bygger egna konstruktioner i grund av de som aktörerna skapat. Detta används 

under forskningen när man vill bygga upp en teori från grunden (Grounded Theory), alltså en 

deduktiv metod.68 För att ha en deduktiv ansats kodar man på ett sätt som gör att man uppnår 

andra och första ordningens konstruktioner samt att en förståelse för aktörens livsvärld 

skapas. Teorin bröts ner i koder som det empiriska materialet kunde appliceras på.69 Vidare 

kan man beskriva marginalmetoden som en icke-teknologisk metod. Kodandet sker genom att 

man kodar i marginalen på den utskrivna transkriberingen och markerar olika färger eller 

mönster beroende på kod.70  

I analysen av kodningen är det viktigt att jämförelsen mellan teori och empiri ständigt sker.71 

Det gäller att studera koderna och se hur de är kopplade till begreppen man valt från teorin, 

och denna process sker ständigt i analysarbetet. För att uppnå en sammanställning och slutsats 

bryter jag isär både teori och empiriskt material och studerar de först en och en.72 En 

förutsättning för att sammanställningen ska bli så bra som möjligt är att redogöra systematiskt 

för teorin och empirin. Kodningen av intervjuerna kräver mycket tid, men det är dock 

intressant när man ser mönster som börjar uppkomma. I den genomförda studien var 

kodningen tidskrävande, men snabbt efter att ha kodat två till tre intervjuer var det tydligt att 

ett flertal teman växte fram.  

Intervju är en metod som underlättar om man vill komma in mer på djupet av en individs 

uppfattningar och tankar. Däremot finns det begränsningar med intervjuer likväl som det finns 

förutsättningar. Svårigheten med att intervjua, vilket jag i efterhand som forskare upptäckt, är 

att formulering av frågor är svårt, men att få relevanta svar är svårare. De två momenten går 

hand i hand, men det blev tydligt efter att ha genomfört ett antal intervjuer att de som svarar 

på frågorna inte nödvändigtvis uppfattar dem på samma sätt som en själv. I sådana fall 

uppstår ett dilemma, dvs. hur långt man får utveckla och förklara frågan så att den inte blir 

omformulerad. Självklart har detta bland annat att göra med individers förståelse som tidigare 

nämnts. Det var tydligt att de som satt i ledningen, som arbetar med organisationsfrågor, satte 

frågorna i den kontext som gav bäst svar. De undersköterskor som intervjuades hade en annan 

förförståelse som inte var på organisationsnivå utan på det praktiska planet. I och med det 

                                                           
65 Aspers Etnografiska metoder s. 185 
66 Aspers, aa, s.46 
67 Aspers, aa, s46 
68 Aspers, aa, s. 46-47 
69 Aspers, aa, s.174 
70 Aspers, aa, s. 185-186 
71 Aspers, aa,  s.199 
72 Aspers, aa,  s.199 
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blev även frågorna tolkade på olika sätt. Detta belyser problematiken när man som forskare 

väljer att ställa samma frågor till individer med olika erfarenheter.  

3.6 Validitet och Reliabilitet 

Pål Repstad skriver i sin bok Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap73 

om validitet och reliabilitet som två viktiga komponenter i metod. Validitet kan översättas till 

att man ska kunna mäta det man avser att mäta. Det är ett begrepp som är ganska brett men 

Repstad vill med andra ord översätta begreppet till ”giltighet”.74 Det är alltså viktigt att 

frågorna i studien stämmer överens med syftet för att resultatet ska bli relevant. Reliabiliteten 

å andra sidan är ett mer specifikt begrepp som innebär att forskaren har använt pålitliga 

mätinstrument. Alltså att den information man fått fram och använder sig av är korrekt.75 Det 

var därför viktigt för mig i uppsatsskrivandet att se till att alltid ha en återkoppling till syftet 

för att uppnå validitet, men även att använda teorier och information på ett reliabelt sätt.  

4. Intervjuer med undersköterskor 
 

Sex intervjuer ligger till grund för denna studie. Som det redovisats för i metodavsnittet har 

tre vårdbiträden/undersköterskor och tre chefer intervjuats. Dessa intervjuer är uppbyggda 

utifrån frågor som är ställda utifrån redan redovisade teoretiska ansatser. 

Det empiriska materialet, i detta fall intervjuer, består av en stor mängd fakta som bör sorteras 

och brytas ner för att underlätta för den kommande analysen. Det kallas för att koda76 ett 

material. Kodningen består av flera olika processer men i stora drag är kodning en analysform 

där man bryter ner materialet i olika teman som går att koppla till teorier.77 Koderna speglar 

första ordningens konstruktioner, dvs. att det kan vara begrepp som kommer från aktören, 

eller från teorierna.78 Dessa begrepp fungerar med andra ord som vägledande rubriker för den 

analys man gör. I min studie har två olika yrkesgrupper intervjuats. I och med det skiljer sig 

kodningen då de använt sig av olika begrepp och konstruktioner.  

Transkriberingarna av intervjuerna som genomförts har varit det första steget för analysen. 

För att identifiera koder har jag noga gått igenom de genomförda intervjuerna och försökt se 

mönster som följer genom dem. Då mina intervjuer inte varit alldeles för långa har 

marginalmetoden varit en smidig metod när det kommer till kodning. Marginalmetoden 

skriver Aspers om som en metod där forskaren i marginalen på arket antecknar olika koder 

med färgpennor79. Denna metod är lätthanterlig och gör att man på ett enkelt sätt kan 

identifiera olika koder, samt analysera materialet.  

                                                           
73 Repstad, Pål Närhet och distans – kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Studentlitteratur AB, Lund, 2007. 
74 Repstad, aa, s.151 
75 Repstad, aa, s151 
76Aspers Etnografiska metoder. 165 
77 Aspers, aa, s.165 
78Aspers, aa, s. 168 
79 Aspers, aa, s. 185 
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Som Aspers även skriver är kodningen ingen mekanisk process, utan det krävs att forskaren är 

inläst på teorierna och de vetenskapliga begrepp man vill använda sig av.80. 

 

De tre frågeställningar som uppsatsen skall besvara är: 

- Vilka utmaningar aktualiserar New Public Management mot kärnverksamheten i en 

hemvårdsvårdorganisation? 

- Är dessa utmaningar konstruktiva eller negativa? Varför? 

- Vilka strategier för hanteringen av dessa utmaningar finns i hemvårdsorganisationer 

och hur ska dessa bedömas? 

Genom att intervjua tre undersköterskor och tre i ledningen av organisationen har mitt mål 

varit att få en bild av den faktiska kärnverksamheten, och arbetet för att uppnå de mål som 

finns. De sex intervjuerna bekräftar tydligt att det skett en organisationsförändring. De som 

arbetar på golvet menar att förändringen till störst del är negativ, medan ledningen ser en 

positiv aspekt i förändringen, men bekräftar att det finns svårigheter. 

I början av resultatdelen ska undersköterskornas svar presenteras. Därtill presenteras svaren 

från cheferna på samma sätt. Denna uppdelning görs för att det ska underlätta förståelsen samt 

för att kunna urskilja skillnader mellan de två yrkesgrupperna. Slutligen kommer en 

diskussion föras kring resultatet och vilka slutsatser som kan dras av studien. I diskussionen 

kopplas resultatet till de teoretiska begrepp och resonemang som har introducerats i början av 

studien.  

För att underlätta redovisningen av resultatet kommer undersköterskorna kallas för U1, U2 

och U3. Undersköterska två och tre intervjuades tillsammans i en gruppintervju. Intervjuerna 

gav intressanta resultat. Vid intervjun av U1 var ett tema som jag tidigt identifierade – 

förändring. Detta återkom i U2 och U3s intervju och det var snabbt tydligt att första 

frågeställningen fick ett positivt svar.  

 

4.1 ”Vårdinriktat till pengarinriktat”  

Jag började med att fråga om de kände att det skett en förändring i organisationen med 

avseende på dess mål och syfte senaste tio åren, och hur de då visat sig. Svaren från alla tre 

undersköterskor var väldigt lika, och det skapades snabbt ett mönster om att organisationen 

ändrat fokus från att vara vårdinriktat till att bli ekonomifokuserat. U1 svarade: 

”Från att ha varit vårdinriktat har det blivit pengainriktat och från att ha tagit hand om sin 

personal så har det nu bara, vilket du vet att passar det inte så är det bara att sluta.” 

Denna undersköterska menade att förändringen visat sig tydligt och att det förr inte var 

samma fokus på ekonomin och konkurrenskraft. U2 och U3 hade ett liknande resonemang 

men tryckte mer på att tiden inne hos kunden är den som det mest koncentreras på.  

”Det var ju när det slutade vara den här klumpsumman, alltså då från början då fick de ju 

betalt från besök och kund, jag tror tom att de fick betalt per månad och då spelade det ingen 

                                                           
80 Aspers, aa, s. 192 
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roll hur länge vi var hos kunden, de hade ett fast pris, sen nästa dag när det slog om och man 

bara fick betalt för hur länge man var innanför dörren blev det en helt hysterisk förändring de 

hängde ju inte med, då rasade ekonomin det såg dom ju”.  

Under intervjun av U2 och U3 (som citeras ovan) blev diskussionen om förändring liknande, 

respondenterna tog upp precis som U1 att man gått från ett system till ett annat men att denna 

förändring gått mycket fort. Kopplar man detta resonemang till Ahrne och Papakostas kan 

man tänka sig att trögheten i organisationen skapar en svårighet för snabba förändringar att ta 

plats.81 Författarna talar om ovilja (ideologi, kultur, lojalitet etc) och oförmåga (kollektiva 

resurser, kunskap, regler etc.).82 Även Meyer & Rowan samt DiMaggio & Powells 

redogörelse för isomorfismen och löskoppling83 går redan att koppla till citaten. U1 och 

hennes uppfattning att organisationen gått till att bli en mer marknadsstyrd form indikerar på 

att offentliga sektorn rör sig mer mot hur företagen på marknaden agerar. Denna homogenitet 

kan man kalla tvingande isomorfism84 då den offentliga sektorn styrs av staten och riktlinjer 

därifrån. Tydligt var att U1, U2 och U3 var överens om att en förändring av organisationen 

skett de senaste tio åren.  

4.2 Försök till tidseffektivitet – är det lika med tröghet? 

Fortsatt kom intervjuerna att handla mer om vad specifikt som förändringen visar sig i när det 

kommer till yrkesroll, arbetsuppgifter och vad man ansåg att syftet för kärnverksamheten är 

idag. I denna del av intervjun blev diskussionerna och reflekterandet hos de intervjuade 

starkare och även känslosammare. Det var tydligt att det fanns mycket som U1, U2 och U3 

upplevt förändrats i deras yrke som undersköterska inom hemvården. 

U1 sade: 

”Förr var mitt arbete att ta hand om andra, och medicinskt också men det kanske är för att 

jag är medicinskt utbildad. Idag är det mer konkret att vi får mer administrativa jobb vi får 

mer som inte har speciellt mycket med vården att göra, vi får mindre tid för ren vård och 

omsorg som vi egentligen är till för” och om det administrativa ansåg hon: 

 ”Det är samma sak där vi får ingen tid för det. Det är så lätt att säga att ett datasystem är så 

enkelt att komma in i eller vad det nu må vara och så sätter hon in några snabbkurser där och 

så ska folk gå in och göra detta på datorn, vilket många inte klarar av. På det viset är det 

mycket administrativt arbete som inte har med vårt direkta jobb att göra”.  

Av detta citat identifierade jag begreppet decentralisering och ökad administration. U1 skriver 

som ovan att det tillkommit administrativa arbetsuppgifter som de inte har tid för. 

Decentralisering är en komponent i definitionen av NPM och karaktäriserar strategin för att 

vara effektivitetssträvande. Utifrån detta citat fastställer jag inte att det nu är klart att 

kommunen drivs av NPM, men temat underlättade för kommande analys av resterande 

intervjuer.  Christopher Pollitt och Geert Bouckaert skriver i boken Public Management 

Reform85 om den svenska reformen i den offentliga sektorn och hur man under 1980-talet 

redan planerade följa den modell som redan var populär i Storbritannien och USA. Däremot 

                                                           
81 Ahrne & Papakostas, Organisationer, samhälle och globalisering s. 75 
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83 Eriksson – Zetterquist , Institutionell teori, s. 68 
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var modellen inte lika välkommen av svenska folket som inte var lika redo för förändringen 

till det mer marknadsstyrda. Trots det implementerade man en allt mer resultatstyrd modell 

som bl.a. innebar decentralisering av många ärenden.86 Den decentralisering man kan 

identifiera under intervjun med U1 säger inte mycket om hela systemet i den offentliga 

sektorn. Även här är detta ett tema som skapar grund för kommande intervjuer att fylla på, 

eller att ”förkasta” den tanken. U2 och U3 var på samma plan när det kom till decentralisering 

av uppgifter. Det som mest talades om när jag frågade om vad som förändrats i deras yrkesroll 

var även här ökat administrativt arbete.  

Förutom i frågan om decentralisering kunde jag se en viss förvirring hos de intervjuade med 

avseende på vad komponenterna för deras arbete bestod av. På så sätt var det svårt för 

respondenterna att besvara frågor om kärnverksamheten då även den var otydlig. Dessa citat 

faller under temat decentralisering och otydliga direktioner.  

”Våra arbetsuppgifter vet man inte vad de är riktigt, de ändras hela tiden. Det vet vi ju aldrig, 

som nu t.ex. har vi fått ännu mera arbetsuppgifter som handlar om administration. Vi har inte 

extra mycket arbetstid för det, vi ska göra så mycket som möjligt på minsta tid (U1)”.  

”Det tycker jag är fel egentligen ska vi utföra det arbete som behövs hos kunden. Så var det 

när jag började på 90-talet. På den tiden fanns en specifik person som fixade allt 

administrativt. Det känns däremot som att det är mer chefer idag, planerare, driftledare, 

enhetschef och chef på chef på chef och vi vet ju aldrig vad de gör- vi får ju en del 

arbetsuppgifter som tillhör dem känns det som (U2).” 

Dessa citat indikerar inte bara att det skett en decentralisering, utan tanken att effektivitet och 

just ekonomisk effektivitet verkar ha en starkare roll idag än förr. U1 och U2 menade att de 

får göra sådant som man tillsatte tjänster för att göra förr. Nuförtiden är det tänkbart att 

kommunen vill spara in på onödiga utgifter och på så sätt delegerar ut en del moment till t.ex. 

de som arbetar som undersköterskor. Varken U1, U2 eller U3 såg detta som något positivt för 

kärnverksamheten och det kom även fram att eftersom arbetet med sjuka är viktigast för dem 

så faller det administrativa arbetet bort, vilket i många fall kan vara viktiga uppgifter.  

”Se på de digitala dokumentationsredskapen, det blir ju inte dokumenterat, varken natt eller 

dagtid. För folk kan inte eller folk har inte tid eller är inte intresserade”.(U1) 

”Dokumentationen har ökat, och den kan jag känna att jag struntar i den när man faktiskt 

skulle kunna behöva skriva för att man vill ha mera tid hos kunden istället, det är väl tanken 

egentligen att vi ska sitta och dokumentera hos varje kund med våra laptops det är tanken. 

Innan vi går är tanken att man ska skriva ihop det. (U2) Det där har gått snett det är för 

mycket dokumentation och för lite vård skulle jag säga. Det ska skrivas inte pratas med 

varandra, man behöver både och.”(U3) 

Under dessa tre intervjuer kom mycket intressanta uppgifter fram och aktörernas upplevelser 

gav mycket för att ha grund för att arbeta med uppsatsens frågeställningar. Utifrån 

intervjuerna med U1, U2 och U3 finns en hel del att koppla till teorierna om 

organisationsförändringar relevanta för denna uppsats. Respondenterna upplever förändringen 

som tydlig och hävdar att arbetet förändrats. Vidare var det intressant att när de besvarade 

sista frågan, om vad syftet med verksamheten var, blev skillnaden mellan deras egen 
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uppfattning och ”chefernas” tydlig. I varje informants svar framgick det att de personligen 

arbetade efter ett syfte de ansåg vara legitimt men de poängterade dock att inte alla delade den 

uppfattningen. U1 menade att: 

”De flesta av oss försöker upprätthålla kärnverksamheten, därför vi är så stressade, gör 

vårat absolut bästa för att göra det. Men vi har inget stöd, inte ett dugg. Det är enbart 

pengar.” 

U2 och U3 menar även att förr när det tvärtom från idag, inte fick ta lång tid hos en kund så 

struntade man i det för att upprätthålla det som enligt henne personligen var det viktiga i deras 

arbete: 

”Det där är nog upp till var och en, jag gör ju det jag ska oavsett hur lång tid det tar jag gör 

klart det de ska ha hjälp med, jag stirrar mig inte blind på tiden, lite rebellisk.(U2) Vi har ju 

väldigt nöjda kunder när de får det de vill ha.”(U3) 

Sammanfattningsvis var intervjuerna med U1, U2 och U3 givande och respondenternas 

reflektioner insiktsfulla. Det mest påtagliga resultatet är förvirringen och osäkerheten med 

avseende på verksamhetens huvudsyfte som alla respondenter gav uttryck för. Vad beror det 

på? Är det så otydliga mål och riktlinjer och har ansvaret förskjutits. I intervjuerna med bl.a. 

två mellanchefer är det tydligt att vetskapen om detta fenomen finns. 

5. Intervjuer med ledningspersonal 
 

För att få en vidare blick av organisationen, och även för att få en förståelse för arbetet i de 

högre nivåerna intervjuades tre verksamma i ledningen. Två mellanchefer och en högre chef 

som hade ansvar för affärsområdet. Närmare beskrivet var det två manliga chefer och en 

kvinnlig mellanchef. Alla tre chefer hade olika arbetsområden och varierande arbetsuppgifter, 

men det mest centrala var att de alla arbetar med att organisera och förmedla mål och krav till 

de som arbetar på golvet. I intervjun med ledningspersonalen fick jag ut intressanta svar, och 

en del förklaringar för hur det går till, och varför organisationen ser ut som den gör. Något 

som tidigt togs upp var betydelsen av att organisationen var av en beställar-utförarmodell. 

Eftersom det inte är alla kommuner i Sverige som infört den modellen är det viktigt att betona 

att den har en betydelse. Det blir alltså två delar som arbetar med varandra där den ena 

beställer tjänster och den andra utför. De chefer jag intervjuat arbetar alla på utförarsidan. 

Den första intervjun gjordes med en högre chef i organisationen. Han beskrev syftet med 

organisationen och vad fokus idag låg på, nämligen kunden. Precis som undersköterskorna 

beskrev är det idag kunden man ska ta hand om och inte vårdtagaren eller brukaren. Viktigt 

för denna chef var att betona betydelsen av att man uppfyller tjänster som kunden beställt på 

bästa sätt. Det är en stor förändring från tidigare system då man hade en förvaltningsmodell 

då det bara var kommunen som hade monopol på att t.ex. utföra hemvård. Idag finns en 

marknad med flera utförare som ger chansen till de som är i behov av hemvård att välja 

modell.  

”Vi arbetar med kunden, och för kundens bästa. Jag skulle kalla oss för en upplevelsemodell 

faktiskt, då kunden beställer en upplevelse” 
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”Det ska vara fokus på kunden, vi ska alltid utgå från kundens önskemål. Det har vi arbetat 

med under en lång tid, nämligen att jobba med kundbegreppet. Vi har skickat våra 

medarbetare på kompetensutbildning som handlar om kundorientering för att implementera 

kundbegreppet hos de som är verksamma”.  

Tydligt av citaten är att man nu inom kommunen arbetar med att attrahera 

hemvårdsbehövande att välja just denna organisation. I och med att man hamnat på en 

konkurrensmarknad är det en fråga om överlevnad. Chef nr 1 påpekade att mycket handlar om 

ett politiskt skifte, som i sin tur inneburit stora förändringar i kommunala organisationer. T.ex. 

att när det var rött styre var det mer fokus på medarbetare och anställningsskydd, medan det 

idag är kundcentrerat med brukarens behov i första hand.  

Den andra chefen som intervjuades arbetade nära chef 1, men hon arbetar även nära både 

driftledare, verksamhetschefer och högre ledning. Hon beskrev syftet med 

hemvårdsverksamheten att äldre och sjuka ska få bo kvar så länge som möjligt. Även hon 

liksom den högre chefen påpekade att beställar-utförarmodellen är på ett speciellt sätt och att 

den formar resten av organisationen. Hon diskuterade även att förändringen av organisationen 

inte har uppfyllt den funktion som var tänkt, utan att ekonomi och pengar fått större betydelse 

än kundens bästa. Som Pollitt och Bouckart skriver är resultatet av NPM bl.a. ett starkare 

tryck på kundbegreppet. Människor och skattebetalare är kunder, och de medel som den 

offentliga sektorn får att röra sig med ska utnyttjas på bästa sätt för kundens önskemål. 

”Viktigt att påpeka beställar-utförarmodellen, det är en förutsättning för att man ska kunna 

ha med privata utförare. Nu har ju jag jobbat bara sedan 2007 i kommunen och jag tycker på 

de åren har den ju genomgått en förändring, fokus tycker jag och det är det är med new 

management, så tycker jag att man fått lite fel perspektiv både inom kommunen och inom 

landstinget, alltså egentligen tycker jag att det är ju kundens perspektiv man ska ha hela 

tiden, att det ska vara så smidigt för kunden som möjligt […]Och visst vi har mer fokus på att 

dra in pengar nu och se till att vi utnyttjar medarbetarnas arbetstid så mycket som möjligt, de 

arbetas mycket de sliter ganska mycket i hemvården kan jag tycka alltså” 

Mellanchef nr 3 såg en förändringtydligt även om han inte varit verksam i offentliga 

organisationer så många år 

”Absolut, alltså jag tror att när det gäller systemförändringar generellt sett så kan de komma 

av flera skäl, dels kan nytt ledarskap eller nya idéer, tekniska språng eller idéer av ledare 

driva förändring för att de ser att det finns något bättre, och det är inte bara ledare utan de 

bästa är de som kommer underifrån så det är det ena klustret som kan driva förändringar. 

Det andra klustret som kan driva förändringar är förutsättningar[…]Den andra stora resan 

som är gjord tror jag, och den är värre faktiskt, det är nedgraderingen av vårdyrket. E tillika 

läraryrket tillika många andra yrken i samhället men just nu är medias och allmänhetens syn 

för media är rätt duktig på att driva den, det är inte så fint eller stort att jobba inom vården 

som det var för kanske 10-15 år sedan och det är en jätteutmaning för oss” 

Mellanchef nr 3 har en mer ekonomisk ansvarsdel i organisationen där han ser till all egen 

produktion som produceras av vård- och omsorgdelen av organisationen. Enligt honom är 

syftet med hemvården att se till att de svenska medborgarna omfamnas av ett skyddsnät, men 

även att man agerar konkurrenskraftigt på marknaden. 
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”Syftet är ju, det bottnar i att vi i Sverige har bestämt att vi ska ha en viss typ av socialt 

skyddsnät, när vi blir äldre eller när vi får olika funktionsnedsättningar, och det är det som vi 

uppfyller, och vi är då kommunens verktyg att göra det. Går man tillbaka i tiden så fanns det 

ju bara kommunal verksamhet och sen öppnades den för konkurrens för en 10-15 år sedan, så 

länge vi är konkurrenskraftiga i den meningen att vi gör ett lika bra jobb kvalitativt vi kan 

attrahera folk som vill jobba hos oss och vi kan göra samma tjänst till samma ersättningar. 

Så har vi ett existensberättigande i den meningen. Det är vårt uppdrag.” 

Tydligt i hans resonemang är, liksom föregående chefers, att det finns två sidor av 

verksamheten, en sida är erbjuda god vård och en annan sida är att uppfylla de krav och 

förväntningar som omgivningen har i den branschen. Vidare i intervjun diskuterade vi 

effektivitet och hur den manifesterar sig i organisationen. Ett nyckelbegrepp i NPM är just 

kostnadseffektivitet, och intressant för mig var att ta reda på vad man i organisationen ser som 

effektivt. Svaren från cheferna var nästan desamma i denna fråga, och kort sagt är 

effektiviteten mätt i hur kundens behov och önskemål blir uppfyllda. Pollitt och Bouckart 

påpekar vikten av hur man mäter effektivitet, och att det krävs att både input och output är 

effektiva för att helheten ska räknas som det. Mellanchef 2 beskriver effektivitet som: 

”Ja, effektiviteten är ju att vi ska jobba med det vi ska jobba med och det är att hjälpa 

hemma, att hjälpa kunderna hemma och det är det som är effektivitet både när det gäller 

ekonomi och när det gäller kundens perspektiv, ehm när det gäller min egen effektivitet ja det 

är ju, jag tänker väldigt mycket på det här med möten till exempel, måste vi sitta tre timmar 

och behandla en grej eller kan vi göra det effektivare […]Det är ju det att man är hemma hos 

kund så mycket som möjligt det är där värdet för kunden ligger men naturligtvis så måste vi 

ju också dokumentera och skriva fallrapporter, vi måste ha möten för att organisera oss men 

vi måste hela tiden utgå från kundens, kundernas vision. Vi måste ju såklart se till att 

kunderna mår bra och att de kan bo kvar hemma så länge som möjligt men även se till att vi 

använder tiden tidseffektivt”.  

I citatet ovan beskriver mellanchefen effektivitet som ett tecken på stor produktivitet och 

smidig tidsanvändning. Som tidigare nämnt i studien togs output och input ut som en viktig 

faktor i studien av effektivitet. Ser man på det som sades ovan är det något som just denna 

mellanchef tänker på, alltså att målet med verksamheten ska uppfyllas men att vägen dit också 

bör vara effektiv. Dock är effektivitet ett svårt begrepp som tolkas olika av alla, men för 

denna mellanchef verkar effektivitet vara ett ord för att saker och ting sker under en kort tid, 

men att det som åstadkoms under den korta tiden ska vara av kvalitet. Frågan är dock hur man 

ska vara tidseffektiv när målet är att vara hemma hos kund som möjligt? Kopplar man detta 

citat till U1s uttalande om att vårdpersonal nuförtiden har otroligt mycket att göra på kort tid, 

krockar deras åsikter.  

Mellanchef nr 3 menade att effektivitet är ett komplex begrepp som kräver en förklaring och 

definition. Han höll sig mer kritisk till hur effektivitet idag används i organisationen och ser 

en problematisk utveckling. 

”Jag tror man ska skilja på effektivitet och produktivitet för det första och än mer när du 

talar om kostnadseffektivitet, för den här branschen gör… det vi inte lyckats med i denna 

bransch än är att vi producerar vård och mäter i kronor, det är ju direkt fel tycker jag för 

producerar du vård och mäter vårdens utfall så blir kronorna ett resultat av det och sen 

måste man förhålla sig till ingångsvärdena och resultatet som man har så att med då en 
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’marketmaker’ som ger ett visst antal kronor per besök så får vi hålla oss till ’kan vi leverera 

inom ramen för de här kraven?’” 

Som tidigare finns här ett kritiskt förhållningssätt, bl.a. till beställarsidan. Beställarsidan är en 

myndighet vilken beställer uppdragsorganisationer som t.ex. hemvårdsverksamheter för att 

utföra de beställningar man har. Det denna chef påpekar är att kraven från beställarsidan är av 

ekonomisk art och att det bidrar till att mätningen av kvalitén brister. Vidare påpekade den 

Mellanchef 1 att beställarsidan bör ha en bättre kommunikation med utförarorganisationerna 

för att uppnå högre kvalitet. Utförarsidan har den kompetens som behövs, och de idéer som 

efterfrågas, men i och med att beställarsdian inte är uppdaterade på samma sätt så inskränks 

möjligheten till utveckling.  

5.1 Organisationen och administration 

I redan redovisade intervjuer med U1, U2 och U3 höll alla med om att en ökad administration 

nu äger rum. När samma ämne togs upp med cheferna visade det sig att de också ansåg att 

administrationsmomenten tar för stor plats. Mellanchef 2 tyckte att administrationsmomenten 

tog alldeles för mycket av den arbetstid man har. 

” Alltså det har blivit mycket mycket mer, detta skrivs det ju om både om vården och 

hemvården och skolan det är så mycket administration och frågan är det är också där man 

måste ställa sig frågan, tillför det kunden något? Och många gånger så måste jag tro att jag 

svara nej på den frågan” 

”Och då känner jag såhär vi tar ifrån dig som undersköterska att tänka själv för vi säger att 

du kan ingenting utan bara du följer dessa rutiner blir allting bra och när folk slutar tänka 

själva då är vi så illa ute. Och när folk mer koncentrerar sig på att inte göra fel istället för att 

tänka på vad man ska göra rätt då skiter det sig. Och det är tyvärr där vi är, och det här är 

ett fenomen som finns i hela samhället tyvärr.” 

Huvudpoängen i mellanchef 2s resonemang tror jag var att lyfta fram att den ökade 

administrationen och dokumentationen som krävs från de som arbetar ute med hemvården 

signalerar en brist på förtroende från ledningen. I och med att dokumentation ska ske både hos 

vårdtagare och sedan efter varje besök blir tiden för hemtjänstarbete mindre. Mellanchef 2 

berättade: 

”Tyvärr ser vi mer och mer pappersexercis, det kunde man se i tidningen och det handlade om 

ett av våra egna boenden där han alltså skulle hälsa på sin mamma det finns massor med 

checklistor som man fyller i hit och dit och man talar om att man ISO-certifierade, så kommer 

han in där och persiennerna är nerdragna och hon som älskar att ligga och titta ut på 

fåglarna, och MTV står på hon kollar nästan aldrig på tv och definitivt inte på MTV eller 

någon annan musikkanal och dessutom står rullstolen framför tvn”.  

Citatet ovan beskriver en situation där hemvårdsarbetare förmodligen inte haft tid att fokusera 

på det kunden i första hand behöver. Poängen med att ha så mycket dokumentation är 

förmodligen att säkra kvaliteten samt för att kunna visa anhöriga och kunder att det som skall 

göras blir gjort. Dock indikeras också risken att ansvaret blir formellt snarare än sakligt. 

Mellanchef 3 anser även han att det finns en problematik när det kommer till de 

administrativa momenten. 
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”Det händer två saker du skapar rädslan och du driver rädslan att göra fel hos alla för att 

man är nere, man ska absolut ha kontroll på vart skattemedlen går ingen tvekan om det, det 

är jätteviktig och att man får värde för skattepengarna såklart men man måste driva det på 

lite annat och finurligare sätt just nu driver man det och pillar i detaljer och lägger massa 

kraft o tid på det och skapar system där man inte samarbetar med de olika uppdragssidorna, 

de privata såsom de kommunala för att förstå förutsättningarna i marknaden utan man håller 

på och uppfinner på sin egen låda” 

”Och det andra man gör, tycker jag där det finns stor innovationsmöjlighet det är att vården 

lider av, och det kanske har att göra med att det har varit en sysselsättningspolitisk åtgärd 

kommunalt lider av bristen på innovation och tillpassning forskningen och utvecklingen är 

totalt obefintlig i den här branschen skulle jag säga så när som på någon sängkonstruktör, 

lyftkonstruktör alltså sådana tekniska hjälpmedel men någon innovation i arbetssätt och 

förutsättningar skapade är noll jag har aldrig varit med om maken man arbetar på samma 

sätt som man alltid har gjort, vissa saker är bra och kommer förmodligen aldrig behöva 

ändras, men när man hamnar i en sådan sits då har man för det första skapt då en kultur 

någonstans där innovation, för att det finns ju en massa nya idéer alla är inte bra men många 

nya idéer hos folket som inte tas hand om man sänder signaler att antingen försvinner dina 

idéer i ett svart hål och du får aldrig någon återkoppling” 

Vad man kan se här är att administrationsmomenten kopplas till en bromsmekanism. 

Mellanchef 3 visar tydligt att det system som skapats för att kontrollera personal och för att 

mäta resultat bidrar till att hejda möjligheten till innovation och nytänkande. I första citatet 

kommenterar han, liksom Chef 1, att den kommunikationen mellan uppdragssidan och 

utförarsidan är bristande när det kommer till uppfinnande och innovation. Med andra ord vill 

han säga att de som skapar förutsättningarna för hemvården och de som skapar de ramar man 

bör hålla sig inom, inte är tillräckligt kunniga inom hemvårdsområdet för att på helt egen 

bevåg skapa administrativa villkor för verksamheten. NPM är ett styrsystem som beskrivs 

som minskad byråkrati. Viljan, hos de som arbetar i ledningen på uppdragssidan, är att 

utveckla hemvården och se en innovativ framgång inom yrket, men tydligt är att något hindrar 

den utvecklingen. Om Göran Ahrne & Apostolis Papakostas eller Meyer & Rowan samt 

DiMaggio & Powell har svar på den frågan ska närmare undersökas i diskussionen.  

5.2 Kärnverksamheten – komplexiteten mellan att uppfylla vårdtagares 

och uppdragsgivares krav? 

Såsom rubriken säger är svaret från de intervjuade mellancheferna att syftet med 

verksamheten, och upprätthållandet av huvudsyftet tyvärr inte så bra som man vill att det ska 

vara. Det beror enligt dem på olika faktorer men mellancheferna tycks mena att det är brist på 

resurser och tid som gör att hemvården inte bedrivs på bästa sätt. Mellanchef 2 är kritisk till 

hur det ser ut idag i kärnverksamheten och ser brister i bl.a. sådana moment som inte rör 

själva grundarbetet, utan tillhör den administrativa utvärderingsdelen. Inom hemvården 

runtom i Sverige använder man olika typer av kontrollsystem och utvärderingsmetoder. I den 

kommun som uppsatsen rör använder man sig huvudsakligen av två system. Det första är det 

tidigare nämnda telefonsystemet då vårdbiträde registrerar sin närvaro vid kundens dörr. Efter 

inloggningen tickar minuterna på tills man avslutar sitt besök vid dörren. På så sätt kan 

uppdragsgivaren se hur länge kunden haft hjälp, och vem som varit där. Ett annat system som 

används är en journalfunktion som varje medarbetare kan gå in och skriva i. Där 
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dokumenteras information om varje kund, t.ex. vilket humör hon/han var på eller vilka 

insatser som gjorts. Mellanchef 2 höll sig kritisk till dessa system och menade att det läggs ner 

för mycket tid på att ägna sig åt dokumentation och kontroll. 

”Jag tycker tyvärr att vi gör mycket annat som inte är centralt, det beror på att vi har mycket 

som inte fungerar. Journalsystemet fungerar inte som ett journalsystem, 

registreringssystemen fungerar inte, många av de system som man köper in fungerar inte 

vilket gör att det blir att vi lägger ner mer tid på sådant. Första kollar medarbetarna 

systemet, sedan kollar driftledaren på det, sedan kollar jag och sen biståndshandläggaren, 

alltså ska vi ha en kontrollkultur? Det finns inget utvecklande i en kontrollkultur ska jag 

kontrollera hela tiden var du jobbar så är det varken utvecklande för dig eller för 

kärnverksamheten.” 

Mellanchef 3 är även han kritisk och ser att det finns förbättringar att göra. Han beskriver att 

problemet ligger i hela systemet och att den organisation som han arbetar i inte har de 

förutsättningar som krävs för att bedrivas så som det gör idag.  

”Vi som arbetsgivare och nu pratar jag om mig t.ex. och alla andra vi kommer inte att ta 

investeringarna när vi inte vet att vi kan klara av att få hem dem för att göra stora 

förändringar om det inte är kniven mot strupen - och det kan man säga - men det är 

arbetsgivarens ansvar, ja det håller jag med om det är alla arbetsgivares ansvar men vi står 

inte i den frågan som arbetsgivare, om jag hade varit i det privata marknaden idag och haft 

precis samma uppdrag så skulle min fråga vara till min styrelse ’vet ni vad, kan vi inte verka 

fram ett förtroende eller en förändring hos de här så tycker jag att vi ska stiga av om inte 

marginalerna är tillräckligt höga så vi kan mjölka de varje år’, så att förutsättningarna är 

extremt viktiga för hur alla aktörer på en marknad ska agera” 

I detta citat kan man identifiera att organisationens kärnverksamhet är det man ser som det 

viktigaste. Däremot påpekar han att det finns ett problem i och med att man inte har de 

förutsättningar som man behöver för att klara av arbetet på bästa sätt. Med andra ord finns det 

så mycket inom hemvården som behöver tas om hand om att det inte finns resurser eller 

möjligheter att skapa de förbättringar som behövs. Likaså tyckte Mellanchef 2 att det finns 

delar av verksamheten som behöver mer resurser och underhåll än andra. Det finns alltså en 

enighet i att det pågår mycket i organisationen som tyvärr gör att arbetet med utveckling och 

innovation med själva hemvårdsarbetet faller bort. Mellancheferna var även överens om att 

det är omöjligt för organisationen att inte vara à jour med hur andra organisationer på 

marknaden inom samma fält agera. Är man inte det så slås man ut på en gång.  

”Det som är viktigt att förklara att förstå egentligen om man ska vara lite binär och hårdra 

det att antingen så är vi med på marknadens villkor eller så är vi inte med och är vi inte med 

och följer marknadens villkor ja då åker vi ut då får vi lägga ner och det är ju som det är- så 

av det för många andra företag – de kunde inte konkurrera då är det kört och så är det ju, det 

är ju den tuffa verkligheten” 

Mellanchef 3 sade något avgörande, vilket tyder på att organisationen med stor sannolikhet 

övergått till ett system som innebär att marknadens och omgivningens villkor är absolut 

avgörande för överlevnad. Huruvida detta skulle vara ett bevis för att delar av New Public 

Management skulle vara en del av organisationen idag kan man aldrig säga. Däremot finns det 

en del uttalanden och förklaringar i citaten som visar på att hemvården följer ett nytt system.  
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6. New Public Management – en 

utmaning för hemvården 
- Diskussion 

 

Det är nu dags att försöka ge ett svar på de frågeställningar, och analysera svaren från 

intervjuerna med hjälp av den teoretiska ansats som redogjorts för tidigare i uppsatsen.  

Sammantaget kan man av resultatet tyda flera olika fenomen. Som tidigare nämnts i uppsatsen 

är New Public Management ett paraplybegrepp som innebär ett antal principer som gäller för 

en organisation.87 Sedan 1970-talet har man kunnat se en utveckling av styrformen runtom i 

världen och hur den på olika sätt förändrat organisationer och dess form. I denna studie var 

syftet att ta reda på vilka utmaningar implementerandet av New Public Management i en 

offentlig hemvårdsorganisation medför och även att analysera hur man hanterat dem. Till och 

börja med var målet att se om det skett någon förändring och om det är så att New Public 

Management är ett relevant och passande begrepp för den styrform som nu råder i hemvården 

i vissa kommuner. Genom att läsa artiklar, böcker och titta på teorier, samt genom att 

intervjua sex personer inom hemvården har jag försökt besvara de formulerade 

frågeställningarna: 

- Vilka utmaningar mot kärnverksamheten aktualiserar New Public Management i 

hemvårdsorganisationen? 

- Är dessa utmaningar konstruktiva eller negativa? Varför? 

- Vilka strategier för hanteringen av dessa utmaningar finns i hemvårdsorganisationer 

och hur ska dessa bedömas? 

Ser man på intervjuerna är det tydligt att det i första hand bekräftas av samtliga respondenter 

att organisationen förändrats genom åren. Undersköterskorna var ense om att hemvården idag 

styrs till stor del av ekonomiska krafter, och att detta även haft genomslag i deras 

arbetsrutiner. I och med ett system där varje person registrerar sin tid hos varje 

vårdtagare/kund/brukare, har pressen att hela tiden tänka på tid ökat menar dem. Inte bara 

undersköterskorna påpekade det utan även ledningspersonal. De menade att det system som 

nu råder är ett kontrollsystem, men även ett mätsystem för att se hur mycket varje besök 

vårdtagare/kund/brukare kostar. På ett sätt är ett kontrollsystem viktigt, men det framgick att 

det finns en oro kring att det digitala systemet skapar en kontrollkultur som inte gynnar 

verksamheten i alla delar. ”Rädslan för att göra fel istället för viljan att göra rätt” var en 

mening som två av cheferna framförde och det blev tydligt att vetskapen om att den modell 

organisationen styrs på idag har ingett en del svårigheter. Att dokumentera och utvärdera är 

viktigt i en verksamhet som handlar om att ta hand om människor, men mellancheferna 

menade att det kan vara en fara att ha för mycket kontroll då de som utför arbetet ute hos 

vårdtagare/kunder/brukare känner sig misstrodda. Att det finns ett dilemma och en svår 

                                                           
87 Montin, ”New Public Management på svenska”, s.262 
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situation att arbeta syns tydligt i och med att både krävs tydlig kontroll och även att det inte 

får överstiga en viss gräns. 

En annan förändring som är tydlig, och som framfördes av både undersköterskor och chefer 

var ökad administration och dokumentation. Den förändringen går hand i hand med att ett nytt 

system för kontroll och mätning införts, och följer man respondenternas svar har 

administrationsmomenten blivit en del som ibland tar över huvuduppgifterna, dvs. att utföra 

bra hemvård. Det framhölls att det är viktigt med dokumentation men att den skulle kunnaa 

utvecklas för att bli smidigare och mindre tidskrävande, vilket var ett önskemål från både 

chefer och undersköterskor.  

Förändringen som man kan se och som enligt mina respondenter är den absolut största, är att 

organisationen nu är beroende av en uppdragsmyndighet som formulerar krav och villkor. 

Förutsättningarna bestäms då delvis av den myndigheten som beställer tjänster av utföraren 

(hemvårdsorganisationen) vilket resulterat i att den innovation och utveckling av branschen 

som vill uppnås ibland hindras. Beställar-utförarmodellen är alltså en av faktorerna till varför 

styrningen och implementering av system blir svår, enligt intervjusvaren. I samtal med 

mellancheferna framgick information om att beställsidan (uppdragsgivaren) och utförarsidan 

inte har det önskade samspel när det kommer till hur man ska bedriva hemvård. Därtill ligger 

problemet också i hur man tillsammans ska skapa förutsättningarna för att det ska ske korrekt 

dokumentation samtidigt som det inte överlappar annat det viktiga arbetet.  

De utmaningar för organisationen som framkommer i intervjuerna är många och omfattande.. 

Dock kan man genom att se på chefernas svar tyda en vilja till förbättring. Att bedöma om 

utmaningarna är negativa eller konstruktiva bör ses från olika perspektiv, men från 

undersköterskornas syn påverkar komponenterna av New Public Managements strategier 

deras kärnverksamhet. I första hand då att mycket fokus hamnar på dokumentation och 

administration. Från undersköterskornas perspektiv framstår detta som något negativt 

eftersom arbetet med dokumentation och administration ger mindre utrymme för 

kärnverksamheten. Även mellanchefer tycker att det blir kontroll men samtidigt att ett sådant 

system krävs för att skapa en trygghet. 

De strategier som undersköterskorna använde sig av för att tackla de hinder som de finner 

finns för att bedriva kärnverksamheten var desamma för alla tre. Helt enkelt att inte utföra en 

del administrativa moment för att kunna koncentrera sig på det de först och främst bryr sig om 

– att ta hand om vårdtagare. Enligt dem är prioriteringen för att sitta och dokumentera detaljer 

om vårdtagare inte första prioritet. För dem är det viktigaste att känna att de gjort att bra 

arbete hos vårdtagaren. 

Mellancheferna däremot gav inget direkt svar om vilka strategier som används för att lösa de 

befintliga problemen. Mellanchef 2 nämnde att tiden inte räcker till och att hennes strategi då 

var att skära ner på t.ex. tiden för möten. Detta för att få in mer tid för annat, samt för att 

arbeta så tidseffektivt som möjligt. Överlag är intrycket att strategier för att tackla 

utmaningarna ännu inte skapats. Däremot arbetar cheferna för att få organisationen att flyta 

på. De är dock medvetna om att det finns problem. 

Inom kort ska organisationen genomgå en förändring där hela organisationen ska 

omstruktureras. Att döma av situationen är att detta möjligtvis är en respons på de utmaningar 
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som den nuvarande organisationsformen skapat. Det är dock inte något som uttryckligen togs 

upp i intervjuerna. 

6.1 Anknytning till teori och begrepp 

De teorier som använts för denna uppsats har inte haft New Public Management som någon 

centralt begrepp. Teorierna har behandlat organisationsförändringar i olika former och vilka 

förutsättningar som krävs för att en organisation ska kunna implementera förändringar. Som 

tidigare nämnt har den organisation som studerats i denna uppsats genomgått flera 

förändringar och också fått möta hinder på vägen. Av resultatet kan man se att 

konsekvenserna nått även chefsnivå och inte bara varit något som påverkat de 

undersköterskor och vårdbiträden som är ute och jobbar. Det har alltså slagit igenom i hela 

organisationen på alla nivåer. 

Enligt Ahrne och Papakostas är det inte lätt att bara förändra en organisation, utan det finns 

mycket att tänka på innan man väljer att implementera något nytt. I deras resonemang om 

ovilja och oförmåga88 är det tydligt att organisationen som undersökts i denna uppsats för 

tillfället inte har den fulla förmågan att tackla en del av de hinder och utmaningar som finns. 

En organisationsförändring i en organisation som bedrivs av ett starka kollektiva resurser och 

en kärnverksamhet som är viktig att bevara kan inte förändras snabbt menar författarna.89 

Under intervjuerna är det tydligt att ekonomisk balans, konkurrenskraft och att anpassa sig till 

den oreglerade marknaden är nödvändigt för en överlevnad. Det erkändes också att det leder 

till att de som bedriver själva hemvården får ta konsekvenser som resulterar i att de inte 

känner att de får använda sin kompetens till fullo. Ahrne och Papakostas skriver ”De 

kollektiva resurserna kan ha tagit lång tid att ackumulera och en större förändring i 

verksamhetens inriktning innebär att många av dessa resurser går förlorade”90. I detta fall är 

det som gått förlorat en del av kärnverksamheten. Det som under en lång tid byggts upp av 

arbetare och ledning har delvis destabiliserat. Poängen är att förändring inte är fel, utan det 

handlar om att ta hänsyn till alla aspekter av organisationen. Om man bortser från tekniska 

resurser i organisationen, som är lättare att förändra, finns det individer och människor med 

vanor och en viss arbetskultur som är svårare att förändra.91 I hemvården har arbetet sett ut på 

ett visst sätt under många år, när det sedan införs en förändring som handlar om att ändra 

arbetssätt skapas utmaningar för såsom arbetare och ledningspersonal. 

Oförmågan skapar i sin tur en tröghet som beror på att det finns ett motstånd inom 

organisationen mot förändring. Ser man på resultatet är det tydligt att motståndet handlar om 

otillräckliga förutsättningar, alltså inte individuella personers åsikter. Som både chefer och 

undersköterskor framfört är fokuset så inriktat på administrativa rutiner att en utveckling och 

framgång i kärnverksamheten blir trögare. Tröghet menar författarna inte är av någon negativ 

mening, det betyder bara att förändringen tar längre tid att genomföra.92 

Har New Public Management varit en styrreform som skett i den undersökta 

hemvårdsorganisationen? Ja, man kan delvis se att en stor del av de förändringar som skett i 

hemvårdsorganisationen bestått av de komponenter som man ofta beskriver New Public 

                                                           
88 Ahrne & Papakostas, Organisationer, samhälle och globalisering, s.78 
89 Ahrne & Papakostas Organisationer, samhälle och globalisering .78 
90 Ahrne & Papakostas, aa, s.78 
91 Ahrne & Papakostas, aa, s.79 
92 Ahrne & Papakostas, aa, s.79 
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Management med: kostandseffektvitet, kundbegreppets betydelse, delegering av 

ansvarsområden etc. jag tolkar mina resultat som indikation på att man tydligt kan se en 

koppling mellan den förändring som skett i organisationen med mycket av det som 

representerar New Public Management. Däremot ligger problemet inte i själva 

styrningsformen, då i princip alla privata företag arbetar på ett New Public Management sätt. 

Svårigheten och utmaningen för den kommunala hemvården har dock varit att lägga ett nytt 

system på ett gammalt.  

I och med att förändringen skett genom politiska beslut är det något man ”bara fått acceptera” 

uttrycker cheferna. Genom att organisationer är beroende av politiska beslut blir det en rådande 

tvingande isomorfism om man ser det utifrån DiMaggio och Powell93. Den tvingande formen 

med beslut och regler uppifrån har bestämt att hemvården ska arbeta på ett annat sätt än tidigare. 

Resultatet har visat att makten hos cheferna inte är så stor när det kommer till att förändra 

förutsättningarna för kärnverksamheten, och inte heller kan de som arbetar ute med hemvården 

ändra. I och med bindande regler och riktlinjer styrs organisationen, utan särskilt mycket 

inflytande från varken ledning eller hemvårdsarbetare.  

Meyer och Rowan tror även dem på att organisationer strävar efter att efterlikna varandra. De 

talar om rationella myter som ska vara en slags mall för hur en organisation inom ett visst fält 

ska se ut. Ser man på samhällsförändringen i stort präglas vi av innovation och utveckling, det 

finns helt enkelt inte mycket som inte förnyas. Likaså är det för hemvården. Nu när man hamnat 

i en konkurrerande miljö tvingas man efterlikna andra organisationer inom samma bransch för 

att framstå som legitim.94 Efter att ha analyserat intervjusvaren kan jag identifiera svårigheter 

hos ledningspersonal att veta hur man ska hantera de utmaningar som finns. Komplexiteten för 

organisationen är att både följa de riktlinjer och beslut som kommer uppifrån, samtidigt som 

det gäller att hålla sig till de rationella myterna och omgivningen.  

6.2 Kritisk reflektion  

Att använda sig av kvalitativ metod med intervjustudier har gett mig mycket nya kunskaper. 

För det syfte jag haft med uppsatsen har intervjumetod varit hjälpsamt, och de svar jag fått har 

varit av betydelse för analysen. Däremot i efterhand finns det en del man hade kunnat göra på 

ett annorlunda sätt såsom att t.ex. ha en pilotintervju innan för att se vilka frågor som fungerar 

bättre än andra. Ett annat moment som hade kunnat göras bättre är hanteringen av ljudupptag. 

Eftersom jag förlorade ljudupptagningen av intervjun med första mellanchefen fick jag gå på 

de anteckningar som hade gjorts. Detta innebär att jag inte kunnat ge så många citat från just 

den personen. Jag ser däremot inte att jag hade behövt använda mig av en annan metod, då 

intervjumetod är den metod som är lämpligast när man vill ha mycket åsikter och 

uppfattningar. Innan intervjuerna genomfördes var jag inställd på att en del svar skulle 

skönmålas, både från chefer och undersköterskor. Tvärtemot mina förväntningar fick jag 

ärliga och rättframma svar, vilket gör att resultatet känns mer pålitligt. Trots det var jag alltid 

kritisk och höll en distans till svaren då det inte är jag i slutändan som vet ifall svaren är helt 

omålade. För att få en helt nyanserad bild av organisationen hade jag kanske behövt intervjua 

något fler individer som är verksamma i organisationen, vilket jag inte haft resurser för att 

                                                           
93 DiMaggio & Powell, ”The Iron Cage Revisited” s. 150 
94 Meyer & Rowan ”Institutionalized Organizations” s. 345 
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göra. Däremot har jag ingående arbetat med olika vetenskapliga teorier för att fördjupa min 

analys.  

Den observation som jag som forskare gjort innan studien har pågått under hela tiden jag 

arbetat som vårdbiträde. Det kan ha haft en påverkan på mig som forskare och min förståelse. 

I och med att jag har en bild av hemvården och hur den fungerar, finns det risk för att jag 

tolkar det respondenterna säger på ett färgat sätt. Som tidigare nämnts i studien är det 

oundvikligt att ha en förförståelse i en situation, men det viktiga är att man inte drar in sina 

uppfattningar. För denna studie anser jag att min förförståelse underlättade processen.  

Majoriteten av den litteratur som använts i uppsatsen har inte haft New Public Management 

som fokus. Det kan ha påverkat min analys, då jag har utgått från allmänna 

organisationsteorier. Hade litteratur som specifikt berör New Public Management använts 

hade analysen inte haft samma bredd.  

6.3 Förslag till framtida forskning 

Uppsatsen om New Public Management och vilken inverkan den kan ha haft på hemvården 

har besvarat flera frågor. Den har också gett insikt för vad man skulle kunna fortsätta forska 

på i framtiden. Utförarsidan av beställar-utförarmodellen har varit i fokus för denna studie. 

För att komplettera och för att få en bredare bild av ämnet vore det relevant att forska om 

uppdragsgivaren, dvs. beställaren. Hur formar de sina rutiner och hur ser de på de problem 

och hinder som utförarsidan stöter på? Det hade också varit intressant att närmare undersöka 

hur styrningsprocessen ser ut och vilka rutiner som skapas, och av vem. Denna uppsats är 

förhoppningsvis en början på fortsatt forskning inom ämnet som kan bedrivas på universitetet. 

New Public Management är ett begrepp som behöver forskas mer på och det skulle vara 

intressant att fördjupa forskningen om dess betydelse inom hemvården. 
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Bilaga  
 

Intervjuguide 

Med denna intervju är syftet att ta reda på huruvida hemvårdsorganisationen ni arbetar på 

genomgått någon större förändring och hur den i sådana fall påverkats och hanterats. 

Undersökningen söker att se organisationsförändringar och dess påverkan, och hur de 

implementeras i offentliga organisationer. Studien är en C-uppsats i kursen Sociologi C AOP (VT-14) 

vid Uppsala Universitet och kommer att publiceras i universitetets databas för publikationer. 

Du som respondent beräknas intervjuas i ca 25-45 min och Ni har rätt att närsomhelst under 

intervjun avbryta. Jag vill gärna spela in intervjun, och är det något Ni går med på kommer 

ljudinspelningen efteråt raderas. Den information som tas in genom anteckningar och inspelning ska 

efteråt transkriberas i ett dokument. I uppsatsen kommer citat med det Ni har sagt vara med. Inga 

namn eller åldrar kommer nämnas i uppsatsen, däremot kan jag inte lova att Ni förblir helt anonyma. 

Däremot nämns inte organisationens namn för att skapa en viss anonymitet för respondenten. 

Nedan följer de frågor som arbetats fram. De fungerar som en mall för de huvudämnen som ska 

behandlas, dock kan frågorna komma att formuleras annorlunda. 

 Har den organisation du arbetar i genomgått en förändring de senaste tio åren?   

 Hur ser ditt arbete ut idag? Här frågar jag efter exempel på arbetsuppgifter och andra 

konkreta delar av informantens arbete.  

 Beskriv vad som är själva syftet med verksamheten, och din exakta position i den. Hur 

ser du på din roll i verksamheten, ansvarsområden? 

 Hur skulle du beskriva effektivitet i verksamheten och i din egen position? Här skulle 

jag söka exempel på både ekonomisk effektivitet men också effektivitet i 

kärnverksamheten.  

 Anser du att ditt arbete förändrats de senaste fem åren? Om ja, på vilket sätt? 

 Vad anser du om administrationsmomenten, har det förändrats?  

 Tycker du att ditt arbete innebär att upprätthålla den kärnverksamhet som bedrivs i din 

organisation? 

Har Ni synpunkter eller kritik på frågorna går det bra att kontakta mig. 

Vänligen,  

Narin Namli  

Mob.tele: 0707520917 

E-mail: narin.namli@gmail.com 


