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Abstract 

Sedan slutet av 1980-talet har den svenska välfärden implementerat en förvaltningspolitisk 

doktrin om styrning- och ledning lånade från det privata näringslivet. Till dessa idéer räknas 

bland annat mål-och resultatstyrning, konkurrensutsättning, beställar- och utförarmodeller och 

kundvalsmodeller. Målet med dessa reformer kan sägas ha varit att öka effektivitet och kvalitet. 

Dessa förändringar som beskrivits utgör en del i en reformvåg som går att observera i flera 

länder och har inom forskningen med ett samlingsnamn kallats för New Public Management 

(NPM). Uppsatsens syfte är att undersöka hur reformer och idéer inspirerade av NPM påverkar 

enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen och deras arbetssituation. Uppsatsens empiri 

utgörs av fem kvalitativa intervjuer med enhetschefer i den kommunalt drivna äldreomsorgen i 

en svensk kommun. Intervjuerna har transkriberats och sedan analyserats med hjälp av 

konventionell kvalitativ innehållsanalys. Resultaten visade att enhetscheferna upplever en rad 

centrala NPM-inspirerade reformer som har beskrivits i tidigare forskning. De intervjuade 

enhetscheferna beskrev ett decentraliserat budgetansvar, mål- och resultatstyrning inom 

kommunens äldreomsorg samt fokus på efterkontroll, vilket har lett till mer administrativa 

arbetsuppgifter. Dessutom visar uppsatsens resultat att de intervjuade enhetscheferna hade en 

delvis positiv bild av konkurrensutsättning inom äldreomsorgen. Visserligen visar uppsatsen att 

förutsättningar för konkurrens mellan privata och kommunala utförare uppfattades vara 

orättvis. Men alla de intervjuade enhetscheferna menade samtidigt att konkurrens eventuellt 

kunde bidra till att höja kvaliteten i äldreomsorgens verksamheter. 
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1. Inledning 
Den svenska välfärdsstaten utmärker sig internationellt genom välutbyggda och 

skattefinansierade välfärdstjänster av hög kvalitet som riktar sig till och används av alla sociala 

grupper i samhället (Szebehely, 2011). De senaste 30 åren har dock välfärdsstaten genomgått 

stora förändringar. Både i frågan om hur välfärdstjänster produceras och hur dess interna 

organisation har utformats (Hall, 2012). 

 

Under samlingsnamnet New Public Management (NPM) har sedan 1980-talet en reformvåg av 

styrningsidéer och logiker inspirerade av det privata näringslivet kommit att implementerats i 

den svenska välfärden (Agevall & Jonnergård, 2010). I praktiken har det bland annat handlat 

om att införa mål- och resultatstyrning, beställar- och utförarmodeller, kundvalsmodeller och 

konkurrens i välfärdssektorn, med målet att öka effektivitet, kvalitet och medborgarinflytande 

(Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016; Almqvist, 2006). Hand i hand med dessa reformer följde 

även en ny syn på ledarskap inom offentlig förvaltning. Även här är det frågan om idéer 

hämtade från den privata sektorn, så kallad managerialism. Med begreppet avses att stor vikt 

läggs på generisk ledarskapskompetens och fungerar som ett samlingsbegrepp för olika 

ledarskapsmodeller med anknytning till marknaden och där ledaren är i fokus (Shanks, 

Lundström & Wiklund, 2015).  

 

Det är svårt att underskatta NPM:s betydelse för att förstå de förändringar som har skett inom 

välfärdssektorn de senaste 30 åren.  Exempelvis har Johansson, Dellgarn & Höjer (2015) 

beskrivit NPM reformers inträde i Sverige som “den största enskilda förändringen inom 

välfärdsområdet” (s. 24) på senare tid. Att NPM fått fotfäste i den svenska välfärden är 

samtidigt märklig mot bakgrund av att det tidigare har ansetts vara extra viktigt att skydda 

välfärdstjänster mot marknadsinslag och privatisering (Blomqvist, 2016). 

Äldreomsorg, alltså omsorg till äldre som på grund av ålder och sjukdom behöver hjälp och 

stöd, torde utgöra en central del av den svenska välfärdsstaten. Det är också en välfärdstjänst 

som många har erfarenhet ifrån antingen som äldre och mottagare av stöd, som anhörig eller 

som personal (Szebehely, 2011). Inom äldreomsorgen har det som i övriga delar av 

välfärdssektorn skett en utveckling mot fler marknads- och företagsinspirerade lösningar som 

kan kopplas till New Public Management (Szebehely, 2005).   

I denna uppsats är det äldreomsorgens enhetschefer som är i fokus. Med enhetschefer förstås 

de chefer som befinner sig närmast den operativa omsorgsverksamheten (Bergman, 2009). Hur 

har dessa chefer påverkats av de ovan beskrivna reformerna? Och vad är deras upplevelser av 

att arbeta i omsorgsverksamheter som är konkurrensutsatta och som alltmer har kommit att 

styras av ideal hämtade från NPM-doktrinen? 

Det finns goda skäl att ställa sig dessa frågor. Inte minst eftersom implementeringen av NPM 

inspirerade reformer har gjort att operativt chefs- och ledarskap i välfärdssektorn blivit mer 

komplext på grund av ökad administration och ett större ansvar för att uppnå organisationens 

mål (Szücs & Andersson Bäck, 2015). Chefer kan också, givet sin position i verksamheten, 

anses vara de aktörer som i sitt dagliga ledningsarbete implementerar nya arbetsmetoder och 
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ledningssätt. De kan därför sägas vara nyckelaktörer för hur NPM reformer förverkligas i en 

organisation (Björk, Forsberg Kankkunen & Bejerot, 2011).  Dessutom utgör vårdbiträden och 

undersköterskor inom hemtjänst och särskilt boende de största yrkesgrupperna på 

arbetsmarknaden (SCB, 2016). Därför går det att dra slutsatsen att enhetschefer inom 

äldreomsorgen också är den största chefsgruppen på arbetsmarknaden (Antonsson, 2013) 

1.1 Problemformulering  

Det finns sedan 1990-talet ett etablerat forskningsområde om New Public Management och 

socialt arbete. Exempelvis doktorerade Björn Blom 1998 på en avhandling om 

marknadsorientering av socialtjänstens individ- och familjeomsorg (Blom, 1998). Sedan dess 

har en stor mängd forskningslitteratur om olika aspekter av NPM och socialt arbete 

producerats. Forskning kring NPM har emellertid inte endast studerats av forskare i socialt 

arbete: 

 

NPM har sannerligen varit föremål för förvaltningsforskarnas intresse under lång tid, däremot 

har det tidigare varit påfallande tyst i den allmänna debatten. Politiker såväl som media har 

möjligen diskuterat NPMs konsekvenser – ofta utan att veta om det – genom att diskutera 

svårigheter i vården, problem i den svenska skolan och utvecklingen inom andra 

politikområden. Men det är uppenbart att det har saknats ett helhetsperspektiv, och därför har 

många av reformerna skett i det tysta. (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s. 8). 

 

Som citat ovan beskriver har NPM idéer diskuterats inom de akademiska disciplinerna länge. 

Av citatet framgår även att idéerna har varit omdiskuterade i den allmänna debatten, men att 

det i den debatten har saknats en förståelse för att idéerna utgör delar av en större helhet.  

 

Kring uppsatsens centrala teman ledarskap och New Public Management i äldreomsorgen 

finns redan en hel del forskning, inte minst en rad välskrivna doktorsavhandlingar 

(Antonsson, 2016; Karlsson, 2006; Shanks, 2016; Wolmesjö, 2005). Men som har påpekats 

av bland andra Antonsson (2013) bör utvecklingen som sker inom äldreomsorgen följas över 

tid. Varje enskild studie är enligt detta resonemang endast en ögonblicksbild av en ständigt 

pågående process, vilket gör att det finns ett ständigt behov av nya studier. 

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang avser denna uppsats att undersöka enhetschefernas 

arbete inom äldreomsorgen och hur de påverkas av reformer som har inspirerats av New 

Public Management. Vilket leder fram till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur reformer och idéer inspirerade av NPM påverkar 

enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen och deras arbetssituation. Syftet kan brytas 

ner i följande frågeställningar: 

 

• Vilket avtryck har reformer inspirerade av NPM gjort i organisationen? 

• Vad är enhetschefernas upplevelse av NPM inspirerade reformer? 
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1.3 Avgränsningar 

Uppsatsens kunskapsintresse är kommunal äldreomsorg och empirin undersöker endast 

enhetschefers upplevelser och utesluter alltså övrig personal inom organisationen. Vi vill 

avgränsa vår uppsats enbart till enhetscheferna eftersom vi antar att NPM i stor utsträckning 

kan förklaras genom att stor vikt läggs på ledarskapskompetens och olika ledarskapsmodeller 

med anknytning till marknaden där ledaren är i fokus (Shanks, Lundström & Wiklund, 2015). 

1.4 Disposition  

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. I nästa kapitel, kapitel två, ges en kort bakgrund till 

konceptet New Public Management som kan sägas vara uppsatsens centrala tema samt en 

redovisning av tidigare forskning som har studerat äldreomsorgen i relation till NPM. I 

efterföljande kapitel tre beskrivs och motiveras uppsatsens metod och därefter görs författarnas 

förförståelse explicit. Efter det följer diskussion kring uppsatsens trovärdighet och 

generaliserbarhet, kapitlet avslutas sedan med en kort beskrivning av den kommun där det 

empiriska materialet har samlats in. I kapitel fyra redogörs för uppsatsens resultat och därefter 

diskuteras resultaten i förhållande till tidigare forskning. Kapitel fem, uppsatsens avslutande 

kapitel, innehåller en avslutande diskussion och till sist ges några förslag på vidare forskning.  
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2. Kunskapsöversikt 

I detta kapitel redovisas först en kort bakgrund av New Public Management och den historiska 

framväxten av NPM inspirerade reformer i Sverige. Därefter diskuteras tidigare forskningar av 

NPM i relation till äldreomsorgen i Sverige.  

2.1 New Public Management: En kort bakgrund  

Så här långt har begreppet NPM framställts som ett centralt tema för uppsatsens 

kunskapsintresse. Men vad är NPM egentligen? NPM kan karakteriseras som en 

förvaltningspolitisk doktrin vars huvudantagande är att offentlig sektor bör anamma ideal om 

styrning och ledning från det privata näringslivet (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). 

Almqvist (2006) skriver att NPM är ett mångtydigt begrepp som är uppbyggt av en rad 

normativa styrnings- och förvaltningsidéer samt teorier om hur offentlig sektor bör styras och 

organiseras. Dessa beskrivningar av NPM kan utvecklas med hjälp av en definition som 

Ahlbäck Öberg och Widmalm (2016) har framfört, de beskriver NPM som: 

 

...ett kluster av idéer som hämtats från det privata näringslivet som går ut på ett utpräglat 

marknadstänkande, där stor uppmärksamhet ägnas åt kostnadskontroll och finansiell 

genomskinlighet, överföring av marknadsmekanismer till den offentliga verksamheten, 

decentralisering samt bolagisering och privatisering av offentlig verksamhet. (s. 11).  

För åstadkomma överblickbarhet av detta idékluster som Ahlbäck Öberg och Widmalm 

beskriver kan idéerna delas in i två kategorier av reformer. Den första kategorin är reformer 

som i huvudsak syftar till att skapa konkurrens mellan olika aktörer i utförandet av offentliga 

uppgifter, vilket vi kallar för marknadisering. Den andra kategorin är reformer som syftar till 

att den offentliga förvaltningen organiseras i enlighet med ideal som finns för privata företag, 

vilket vi benämner företagisering (Johansson, Dellgarn & Höjer, 2015).   

Det var i början av 1990-talet som förvaltningsforskare började uppmärksamma att den 

offentliga sektorn i flera länder höll på att förändras i enlighet med ideal hämtade från den 

privata sektorn (Karlsson, 2017). År 1991 var dessa trender så pass tydliga att den brittiske 

forskaren Christopher Hood kunde konstruera ett paraplybegrepp som sammanfattade dessa 

trender (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016).  Hood valde begreppet New public management 

(Hood, 1991). 

Som begreppet New Public Management implicerar tänkte sig Hood att det var frågan om nya 

ideal för hur offentlig sektor skulle styras som han namngav i sin artikel. Men vilka var i så fall 

de gamla idealen? Det styrningsideal som föregick New Public Management har benämnts 

Progressive Public Administration och kännetecknas framförallt av ett antagande om att den 

offentliga sektorn skiljer sig från den privata på flera avgörande punkter och den behöver 

utveckla sina egna idéer för styrning och ledning (Almqvist, 2006; Hood, 1995).  

Den tidigare nämnde Christopher Hood sammanfattar i en senare artikel (1995) några av de 

reformer som kännetecknar NPM doktrinen. Blomberg (2004) har sedan sammanställt hur 

dessa reformer översatts i den kommunala äldreomsorgen. Eftersom detta är en uppsats om just 

äldreomsorg redovisas därför Blombergs sammanställning här:  
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 Grundkoncept från NPM Översättning till kommunal äldreomsorg 

1. Fristående och självständiga enheter Resultatenheter och chefer med resultatinriktat 

budgetansvar, kommunala vårdbolag, intraprenader 

och koncerntänkande 

2. Marknadsorientering och konkurrens Entreprenader, köp- och säljmodeller 

3. Ledningsstil hämtad från den privata 

sektorn 

Externrekrytering av chefer och utbildning av 

förvaltningsledningen 

4. Större disciplinering och sparsamhet. Ett 

helhetsgrepp på resursanvändningen 

Effektivisering, nyckeltal, jämförelser med 

förvaltningar i andra kommuner och externa 

konsultgranskningar 

5. En ökad insyn i och kontroll av 

ledningsarbetet 

Specialiserade handläggare, förvaltningschefer 

anställda av kommunstyrelsen och centraliserade 

ledningsgrupper 

6. Explicita resultat- och kvalitetsmål, 

mätbara standarder samt mått för 

prestation och måluppfyllelse 

Målformulering på verksamhetsnivå, system för 

uppföljning och kontroll av kostnader och kvalitet 

(TQM). 

7. Större betoning av kontrollen av det som 

produceras (output)/ ekonomiska 

incitament 

Resursfördelningssystem och betalning baserad på 

prestation, t.ex. Internprissättning och 

insatskataloger. 

8. Service- och kundorientering Kundråd, omsorgsgarantier och system för 

klagomålshantering 

Källa: Blomberg (2004) s.106 

Punkterna 1-4 beskriver förändringar i frågan om hur offentlig sektor skiljer sig från den privata 

sektorn, i frågan om metoder för organisering och ansvarsutkrävande. Medans punkterna 5-7 

beskriver i vilken utsträckning professionellas och chefers handlingsutrymme bör begränsas av 

på förhand givna mätbara mål och regler (Hood, 1995). Det åttonde punkten menar Blomberg 

(2004) inte framgår explicit i Hoods artikel. Den har istället framförts av andra, exempelvis 

Vrangbäck (1999 refererad i Blomberg, 2004). 

NPM är alltså inte en enskild reform, utan ett samlingsnamn för en rad olika reformer som har 

implementerats vid olika tillfällen och i olika hög grad i offentliga förvaltningar.  NPM kan 

därför inte, som Ivarsson Westerberg (2014) påpekat, ses som en sammanhållen idé som vid en 

specifik tidpunkt införts i en enskild förvaltning. Ytterligare en aspekt som här bör tydliggöras 

är att NPM inte är ett begrepp som har använts av de som är verksamma inom de politiska 

förvaltningarna (Almqvist, 2006). Snarare är det frågan om ett begrepp som akademiker 

konstruerat utifrån ett behov av att med ett samlingsnamn kunna benämna det skifte i synen på 

hur förvaltning bör styras som har kunnat observeras i ett flertal länder (Hood, 1995). 

Utifrån vad som har skrivits hittills under denna rubrik framstår NPM möjligen som ett tämligen 

fragmentariskt koncept. Det kan därför sägas att även om det är frågan om en rad till synes olika 



6 
 

reformer, finns det ändå några övergripande mål som NPM doktrinen tycks förespråka, ökad 

effektivitet och kvalitet i offentliga tjänster samt ett ökat fokus på mätbara resultat (Ahlbäck 

Öberg & Widmalm, 2016).  Dessutom menar Agevall (2005) att det finns en kärna av teoretiska 

antaganden i NPM doktrinen, dessa är: ” ...att politiker, chefer, tjänstemän/närbyråkrater och 

medborgare är rationella i den betydelsen att de ser till sitt egenintresse i första hand och att det 

är konkurrens och marknad som ger kvalitet och effektivitet” (s. 22).  Eftersom detta är en 

uppsats i socialt arbete, inte ekonomi, kommer de antagande som Agevall beskriver inte 

analyseras närmare. Här ska endast kort nämnas att de antaganden som Agevall beskriver 

bygger på koncept hämtade från nationalekonomisk teoribildning, inte minst den 

nyinstitutionella ekonomiska teorin (Karlsson, 2017). 

Inom forskningen har det beskrivits hur ett granskningssamhälle har växt upp i spåren av att 

NPM reformer (exempelvis Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016). Att offentlig verksamhet 

granskas är visserligen inget nytt fenomen, men till följd av NPM-reformer menar man att 

granskningen av offentlig verksamhet har blivit mer frekvent och rigorös (Ek, 2012). Enligt 

Forsell och Ivarsson Westerbeg (2016, s. 19) är en logisk följd av att en förvaltning som i hög 

grad präglas av NPM också ägnar mycket tid och resurser åt granskning och tillsyn. Vilket 

författarna menar hänger samman med NPM doktrinens fokus på kostnadstänkande, effektivitet 

och prestationsmätningar. Just denna aspekt av NPM är något som har diskuterat flitigt i såväl 

den offentliga debatten som inom vetenskapssamhället. 

Det är inte helt lätt att fånga in alla de olika historiska utvecklingslinjer som gjorde att NPM 

doktrinen växte fram och fått fäste i olika länder. Det är inte heller uppsatsens syfte. Här görs 

därför endast en kortare redovisning. Det går i litteraturen att urskilja åtminstone två olika 

drivkrafter som förklarar NPM doktrinens framväxt. 

Det första handlar om att de västeuropeiska staternas förvaltningar växte snabbt under 

efterkrigstiden och det skapade en slags växtvärk, där kostnaderna för att upprätthålla den 

offentliga sektorn till sist blev så pass stora att man av praktiska skäl kände sig tvungen att göra 

någonting för att stabilisera det statsfinansiella läget. Den offentliga sektorn uppfattades 

dessutom som byråkratisk och stelbent. NPM doktrinen erbjöd då med sitt fokus på 

kostnadskontroll och effektivitet en attraktivt lösningen på dessa problem (Ivarsson 

Westerberg, 2014; Karlsson, 2017).  Resonemanget skulle kunna sägas bygga på att 

ekonomiska drivkrafter som förklaring till NPM doktrinens framväxt. 

Det andra drivkraften som har framhållits är kopplat till det politiska styret i Storbritannien och 

USA på 1980-talet. Den brittiske premiärministern Margaret Thatcher och den amerikanske 

presidenten Ronald Reagan drev under 1980-talet i en nyliberal reformagenda med 

åtstramningar, nedskärningar och privatisering av den offentliga sektorn. Storbritanniens och 

inte minst USA:s ledande roll i världspolitiken vid tiden gjorde att Reagans och Thatchers 

politik kom att sätta en ny agenda för hur många politiska ledare såg på statens roll i förhållande 

till medborgaren (Karlsson, 2017.) Ett resonemang som handlar om att ideologiska drivkrafter 

har varit viktiga för att förstå NPM doktrinens framväxt och spridning. 



7 
 

Avslutningsvis bör det påpekas att NPM inspirerade reformer i olika länder skiljer sig från 

varandra på grund av de specifika kontexter som finns i respektive land (Karlsson, 2017). Detta 

för oss över till frågan hur NPM inspirerade idéer kom att implementeras i Sverige och hur 

NPM utmärker sig i den svenska kontexten. 

2.1.1 New Public Management i Sverige 

Sverige upplever efter andra världskriget stark ekonomisk tillväxt. Den starka tillväxten kan 

förstås mot bakgrund av bland annat stabilitet på arbetsmarknaden och stor efterfrågan på 

svenska exportvaror i omvärlden. Den starka ekonomiska tillväxten sammanföll med ett 

långvarigt socialdemokratiskt maktinnehav. Till följd av den starka ekonomiska tillväxten 

kunde socialdemokraterna förverkliga mycket av sitt politiska program (Kvarnström, 2006). De 

politiska reformerna som socialdemokraterna sjösatte under efterkrigstiden ledde till att den 

offentliga sektorn och inte minst välfärdssektorn under snabbt växte i storlek. Denna utveckling 

kan illustreras med att antalet offentligt anställda i offentliga sektorn mer än fördubblades 

mellan 1965 och 1977 (Karlsson, 2017). 

Under 1960/70-talet började den offentliga sektorn att ifrågasättas och kritiken kom politiskt 

från både höger och vänster. Från vänster framhölls att välfärdsstaten trots en stark expansion 

inte klarat av att uppnå sitt eget mål, nämligen att avskaffa klassamhället och skapa jämlikhet. 

Bland annat lyftes det fram att högre poster inom den offentliga sektorn dominerades av vad 

som uppfattades vara en ny maktelit som reproducerade det gamla privillegiesamhällets 

orättvisor. Från höger handlade argumenten om att minska den offentliga sektorns storlek 

eftersom den var för kostsam, oflexibel och svårstyrd (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016).  

Kritiken mot den offentliga sektorn måste ses i ljuset av en tilltagande ekonomisk 

stagnation.  Under 1970-talet avstannar efterkrigstidens långvariga ekonomiska tillväxt till följd 

av bland annat oljekrisen 1973–74. En allmän lågkonjunktur i Sverige och övriga Västeuropa 

tar istället vid. Det var i detta sammanhang som NPM kunde sprida sig i den svenska offentliga 

sektorn (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016; Karlsson, 2017).  

Den statliga förvaltningen var först med att anamma NPM-filosofin under första halvan av 

1980-talet och idéerna spreds sedan vidare till kommunerna i slutet av decenniet (Agevall & 

Jonnergård, 2010). På statlig nivå återupprättas 1983 Civildepartementet, vars uppgift blev att 

arbeta för att minska byråkratin och öka servicen för medborgarna. Under 1980-talet sjösattes 

en lång rad reformer på nationell nivå. Kännetecknet för dessa reformer var att de alla på olika 

sätt syftar till att öka servicen och minska byråkratin genom att införa styr- och ledningsmetoder 

hämtade från den privata sektorn (Ivarsson Westerberg, 2014). I kommuner och landsting 

började man på 1980-talet inrätta interna marknader och välfärdsproduktion disaggregerades 

till självständiga enheter inom förvaltningen. En utveckling som öppnade upp för ett ökat inslag 

av konkurrensutsättning under 1990-talet.  I denna förändringsprocess var externa konsulter 

viktiga aktörer (Blomqvist, 2016; Montin & Granberg, 2013) 

Av denna förändring växte även ett nytt politiskt ideal fram. De förtroendevalda förväntades nu 

styra genom att sätta upp mål och sedan följa upp resultaten. De förväntades inte längre lägga 

sig i detaljfrågor på samma sätt som tidigare (Montin & Granberg, 2013). Den typen av 
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reformer som var kännetecknande för 1980-talet var alltså i första hand det vi ovan benämnt 

företagisering. 

När det kommer till reformer som ovan har karaktäriseras som marknadisering av 

välfärdstjänster finns det två tydliga tidsperioder under vilka dessa kan sägas har skett mer 

genomgripande. Det är i samband med de borgerliga regeringarna 1991-1994 och 2006-2014. 

Under mandatperioden 1991-1994 genomfördes bland annat Friskolereformen, en reform som 

gav möjlighet för privata och vinstdrivande skolor att etablera sig och ett system för ekonomisk 

ersättning där pengarna tilldelas skolorna efter antalet elever, så kallad skolpeng. Under 

mandatperioden gavs också kommunerna genom ny lagstiftning möjlighet att lämna över 

produktion av äldre- och barnomsorg till privata utförare. Mandatperioderna 2006-2014 fick 

flera välfärdssektorer, däribland äldreomsorg, primärvård och barnomsorg fick lagstiftning som 

reglerade formerna för att införa valfrihetssystem (Blomqvist, 2016). Valfrihetssystem 

återkommer vi till mer i detalj till senare i kapitlet. De socialdemokratiska regeringar som har 

efterträtt de borgerliga har inte i någon större utsträckning rivit upp de borgerliga regeringarnas 

reformer, de har snarare accepterat dem och vissa fall modererat dem genom att införa tydligare 

regleringar (Blomqvist, 2016). 

Hur stor NPM:s påverkan är i Sverige jämfört med andra länder är omdiskuterat. Hood (1995) 

placerar Sverige i gruppen där NPM har haft stor påverkan. Medan andra, till exempel Pollitt 

och Bouckaert (2004), placerar Sverige i den gruppen där NPM entusiasmen inte var lika stor 

som den var i andra länder, exempelvis Storbritannien eller Nya Zeeland.  Pollitt och Bouckaert 

(2004, s. 98) delar upp länder utifrån deras erfarenheter av NPM och i vilken utsträckning de 

praktiserade marknadsbaserade lösningar i offentliga sektor. Författarna kategoriserar länder 

som USA, Australien, Nya Zeeland och Storbritannien som NPM Core Group medan de 

skandinaviska länderna, däribland Sverige, kategoriserar i gruppen Modernizers. 

Utgångspunkten för Pollitt och Bouckaert (2004) uppdelning mellan NPM Core Group 

respektive Modernizers är ländernas förvaltnings ideologi.  Sverige hade till exempel en 

vänsterorienterad regering under större delen av 1990-talet som såg staten som en viktig aktör 

för att skapa välstånd för medborgarna, men såg samtidigt ett stort behov av förvaltningens 

organisering. Medans i de länder som exempelvis Storbritannien vilka ingår i NPM Core Grupp 

var marknadiseringen av den offentliga sektorn stor.   

2.1.2 De senaste trenderna 

New Public Management kan inte, sitt namn till trots, kallas för en ny styrningsfilosofi (Ahlbäck 

Öberg & Widmalm, 2016). Exempelvis kallade Christopher Hood tillsammans med en 

forskningskollega NPM för medelålders redan i början på 2000-talet (Hood & Peters, 2004). 

Men det betyder inte att NPM doktrinen saknar relevans i den svenska kontexten idag. 

 

Under mandatperioden 2014–2018 har två stora statliga utredningar som diskuterar NPM 

inspirerade idéer och reformer överlämnats till regering:  Ordning och reda i välfärden (SOU 

2016:78), som i huvudsak diskuterar konkurrens och marknadsinslag i produktionen av 

välfärdstjänster och Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av 

välfärdssektorn (SOU 2018:47), som diskuterar hur en styrning av offentlig förvaltning som 
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bättre tar tillvara medarbetarnas kunskaps, kompetens och engagemang kan utvecklas.  Vad 

som blir av de förslag till lagändringar och det kunskapsstoff som utredningarna har producerat 

återstår att se. När denna uppsats skrivs (november 2018) saknar Sverige alltjämt en regering, 

trots att det har gått nästan 100 dagar sedan riksdagsvalet i september. Det är därför ovisst vilken 

väg Sverige kommer att välja ifråga om förvaltningspolitiska prioriteringar. 

Inte desto mindre är NPM ett fenomen som är centralt för att förstå de reformer och förändringar 

som har skett i offentlig sektor på de senaste 30 åren. Som Ahlbäck Öberg och Widmalm (2016) 

argumenterar för har NPM influerade idéer inte enbart fått genomslag inom en viss del av den 

offentliga sektorn, istället är det frågan om en reform som har skett på systemnivå. Det är därför 

rimligt att påstå att NPM reformer kommer att “påverka våra liv under en lång tid framöver” 

(Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s. 15). 

2.2 Tidigare forskning 
I denna del av kapitlet redovisas tidigare forskning som diskuterar NPM i relation till 

äldreomsorgen. Först diskuteras forskning kring ledarskap i äldreomsorgen därefter diskuteras 

hur NPM inspirerade reformer påverkat äldreomsorgen. I litteraturen används en rad olika 

chefstitlar för att beskriva den chefsposition som här studeras, exempelvis arbetsledare 

(Karlsson, 2006) eller första linjens chef (Antonsson, 2013; Wolmesjö, 2005, 2008).  I denna 

genomgång av tidigare forskning kommer därför termen enhetschefer genomgående användas 

för att inte förvirra läsaren. För en definition av vad som avses med enhetschefer se 

inledningskapitlet. 

 

2.2.1 Ledarskap i äldreomsorgen 

Inom forskningen tycks det råda konsensus om att rollen som enhetschef inom äldreomsorgen 

har förändrats i spår av de NPM reformer som har skett de senaste decennierna (Antonsson, 

2013; Bergman, 2009; Karlsson, 2006; Wolmesjö, 2005). Exempelvis Wolmesjö (2005) 

beskriver denna förändring som att chefernas roll allt mer inriktas mot ett företagsliknande 

tänkande och hon identifierar en process där enhetschefer “omvandlas från att vara en 

kommunikativ ledare till att bli en effektivitetsorienterad chef´” (s. 251). Alltså en process där 

en chefsroll där verksamhets- och budgetansvar står i centrum och tränger undan ett ledarskap 

som är relations- och kommunikationsinriktat där relationen mellan ledare och medarbetare 

utgör ett naturligt fokus (Wolmesjö, 2005).  

 

Karlsson (2006) studerar i sin avhandling enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen 

med syfte att analysera deras handlingsutrymme och handlingsfrihet. I avhandlingen definieras 

handlingsutrymme som den formella ramen, vilket består av bland annat lagstiftning och 

politiska beslut. Enhetscheferna behöver förhålla sig till de formella ramar medans 

handlingsfrihet definieras som möjligheten att agera och verkställa beslut inom de formella 

ramarna. Karlsson (2006) poängterar att enhetscheferna upplever sig ha stor handlingsfrihet när 

de kommer till hur beslut ska implementeras i den verksamhet som de leder, så länge de håller 

sig inom de formella ramarna. Enhetscheferna uttrycker inte heller något utbrett missnöje mot 

att deras handlingsutrymme är begränsat. Karlsson (2006) resonerar att en tänkbar tolkning av 

att enhetscheferna inte ser sitt handlingsutrymme som begränsat kan förklaras med att de 
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upplever en trygghet och att de tydligt framgår vilka ramar de har att förhålla sig till. Vad som 

däremot framkommer i avhandlingen är att enhetscheferna lyfter att handlingsfrihet utgör en 

viktig aspekt i deras yrkesutövande. Vidare i avhandlingen framkommer det att det inom den 

kommunala äldreomsorgen finns en tydlig ram som enhetscheferna måste förhålla sig till vid 

beslutsfattande och att de därigenom finns utrymme för enhetscheferna att mer fritt agera efter 

eget tycke. Enhetscheferna beskriver att deras upplevelse är att de har en stor handlingsfrihet 

när de gäller verkställande av beslut i verksamheten.  

 

Att som enhetschef kunna ha en balans mellan att vara en närvarande ledare för sin 

personalgrupp och att sköta om det administrativa arbetet beskrivs som viktigt i en rad studier 

(Bergman, 2009; Karlsson, 2006; Wolmesjö, 2005, 2008; Antonsson, 2013). Men vad studierna 

visar är att tidsbrist gör det svårt för enhetscheferna att upprätthålla den balansen. Bergman 

(2009) påpekar att enhetschefers arbetsbelastning är hög på grund av kraven som verksamheten 

ställer på enhetscheferna. Vidare beskriver författaren att resurserna ofta inte balanserar med 

det krav som ställs på enhetscheferna att det påverkat enhetschefernas arbetsmiljö. Även 

Wolmesjö (2005, 2008) beskriver att enhetschefer har fått mer administrativa arbetsuppgifter 

vilket gör att de prioriterar ned att vara en närvarande ledare till sin personal. Vilket ställer dem 

i en situation där de upplever motstridiga krav både uppifrån i organisationen och nedifrån 

personalgruppen. Dessa motstridiga krav från olika håll kallar Wolmesjö hamburgarsyndromet 

(Wolmesjö, 2008, s. 149). Vidare argumenterar Wolmesjö för att det ökade antalet 

administrativa arbetsuppgifter exempelvis återkommande uppföljningar och rapporteringar är 

ett resultat av decentralisering av budget-, personal- och verksamhetsansvar vilket enligt 

Wolmesjö räknas som ett av NPM doktrinens huvudantaganden.     

 

Utöver ökade administrativa arbetsuppgifter som enhetscheferna upplever, visar studierna 

också att det för enhetschefer många gånger uppkommer akuta arbetsuppgifter som måste 

prioritera och många enhetschefer beskriver att deras arbete i hög utsträckning handlar om att 

släcka bränder. Något som tycks gälla för enhetschefer i Sverige såväl som i England (Berg, 

Barry & Chandler, 2008). Även Shanks (2016) som har studerat chefer i en annan del av 

socialtjänsten, individ och familjeomsorg, menar att chefers arbete är både fragmentiserat och 

reaktivt. Shanks menar att arbetet är fragmentiserat i den meningen att cheferna ofta blir 

avbrutna på grund av frågor från personal och reaktivt eftersom de ofta får ta hand om problem 

som uppstår i verksamheten i efterhand, snarare än på förhand. Liknande beskrivningar av 

äldreomsorgens enhetschefers arbete har gjorts av Wolmesjö (2005). Det bör påpekas att denna 

bild av chefers arbetspraktik som fragmentiserad finns beskriven även i den traditionella 

ledarskapsforskningen sedan en lång tid tillbaka (Carlsson, 1951/1991). Därför kan inte de 

resultat som beskrivs i detta stycke enkom tillskrivas förändringar som skett till följd av NPM. 

Utan snarare något som också gäller för chefer i allmänhet, oavsett organisatorisk kontext. Även 

om det givetvis inte går att utesluta att NPM reformer har varit en bidragande orsak. 

 

Även om de studier som här har refererats på ett mycket förtjänstfullt sätt kontextualiserar 

denna uppsats forskningsområde finns det samtidigt en rad begränsningar i studierna som bör 

uppmärksammas.  
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För det första har det i metodlitteraturen kring ledarskapsforskning framhållits att det många 

gånger är en bättre metod att observera vad chefer gör snarare än att i intervjuer fråga dem vad 

de gör. Bland annat eftersom chefer antas utföra många arbetsuppgifter automatiskt och ta 

beslut utan att medvetet reflektera över dem (Pratt m.fl., 2012). Det är därför en begränsning 

hos många av de studier som här att refererats att de endast bygger på olika typer av kvalitativa 

intervjuer (Berg, Barry & Chandler, 2008, Karlsson, 2006; Shanks, 2013; Wolmesjö, 2005). 

Dessa studier riskerar därför att missa väsentliga delar av chefernas arbete eftersom det alltså 

finns skäl att misstänka att den bild av chefers arbete som ges i intervjuer inte är fullständig.  

 

Ett sätt att komma tillrätta med detta skulle kunna ha varit om forskarna hade kombinerat 

intervjuer med observationer. Detta har gjorts av bland andra Antonsson (2013) och hennes 

avhandling pekar också på en rad intressanta resultat som inte hade varit möjligt att erhålla om 

dessa två metoder inte hade kombinerats. Exempelvis visar Antonsson i avhandlingen att de 

utsagor som cheferna gör om sitt arbete ofta handlar om förhoppningar och planer. Samtidigt 

som hennes observationer pekar på att även de dagar som cheferna beskriver som lugna och 

effektiva i själva verket är fragmentiserade och splittrade av en stor mängd olika 

arbetsuppgifter. Kombinationen av dessa metoder tyder alltså på att det många gånger finns en 

diskrepans mellan vad cheferna gör och vad de säger att de gör. Ett resultat som inte hade kunnat 

erhållas genom att endast använda intervjuer som metod för insamling av empiri. 

 

För det andra är det en begränsning att de ledarskapsstudier som har refererats att det är oklart 

i vilken utsträckning de kan generaliseras. Studierna förlitar sig nästan uteslutande på 

kvalitativa forskningsmetoder och en kritik som har framfört mot denna forskningsmetod är att 

de är osäkert i vilken mening de kan generaliseras till andra situationer och miljöer som inte 

innefattas i studierna (Bryman, 2018). 

 

För det tredje kan det också var värt att notera frånvaron av genusperspektiv i studierna. 

Samtidigt påpekar exempelvis Berg, Barry och Chandler (2008) att just ledarskap på de lägre 

nivåerna av äldreomsorg och socialt arbete utmärks av att majoriteten av dem är kvinnor. 

Författarna påpekar också att de flesta av chefernas underställda medarbetare också är kvinnor. 

Däremot problematiseras som sagt inte någon av de studierna +just köns- eller 

genusperspektivet. Som kommer att framgå längre fram i denna genomgång av tidigare 

forskning torde genusperspektivet vara ett relevant perspektiv för att förstå det 

forskningsområde som här diskuteras (se rubrik 2.2.3). 

 

2.2.2 Budgeten styr? 

Ovan (rubrik 2.1) har nedbrytande av organisationer till mindre resultatenheter beskrivits som 

en central aspekt av NPM doktrinen. För äldreomsorgen har det inneburit att enhetschefer i 

regel har budgetansvar för den verksamhet som de är ansvariga för, exempelvis ett särskilt 

boende eller en hemtjänstgrupp. Frågan om vad det innebär för enhetschefer att ha budgetansvar 

inom äldreomsorg och socialt arbete i allmänhet har diskuterats i forskningen. I Björk, 

Kankkunen och Bejerots studie (2011) uppfattas budgetansvar som både positivt och negativt 

av de enhetschefer som de har studerat. Det positiva är att de får mer inflytande över sin egna 
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verksamhet medan det negativa är ökade krav på att uppnå verksamhetens mål inom de givna 

och begränsade ekonomiska ramarna. 

 

Shanks (2016) har kommit fram till liknande resultat vad gäller chefer i Individ- och 

familjeomsorgen. Enligt Shanks utgör budgetansvar ett tveeggat svärd för enhetschefer. Å ena 

sidan anses det skänka tydlighet kring arbetsuppgifter och ansvarsområden samt ett ökat 

handlingsutrymme. Å andra sidan tar det mycket tid från andra uppgifter som egentligen anses 

viktigare och är därför en källa till stress. Budgetansvar tillsammans med ett ökat antal 

administrativa uppgifter till följd av NPM reformer menar Shanks ha gjort att kraven har ökat 

på chefer inom individ- och familjeomsorgen (Shanks, 2016).   

 

Antonssons (2013) avhandling tyder på att kraven på ett liknande sätt har ökat på chefer i 

äldreomsorgen. Enhetscheferna i Antonssons avhandling beskriver hur deras arbete har blivit 

tuffare på grund av NPM reformer, vilket bland annat har inneburit hårdare ekonomiska krav. 

Antonsson skriver vidare i sin avhandling att enhetschefer i äldreomsorgen har ett totalansvar 

för sin egna verksamhet. Med detta avses att enhetschefer har ansvaret för allt som händer i 

verksamheten och de konsekvenser som följer därav. En stor del av totalansvaret handlar om 

fokus på att ekonomiska resultat och utförandet av administrativa uppgifter. Arbete förenat med 

att interagera med personalen som de leder blir det däremot inte särskilt mycket tid över åt. En 

konsekvens av fokuset på ekonomiska resultat är att arbetet i hög grad är budgetfokuserat. För 

den enskilde chefen är det alltså ett överordnat mål att hålla sig inom budget, även om ingen av 

cheferna tycker att servicen gentemot brukarna ska påverkas av detta mål.  

 

Antonsson (2013) identifierar här, med hänvisning till Berg, Barry och Chandler (2008), en 

förändring där äldreomsorgen har gått från att vara en verksamhet som styrts av brukarnas 

behov till en verksamhet som är budgetstyrd. Denna rörelse kopplar Antonsson till införandet 

av NPM reformer, framförallt att varje enhetschef är ansvarig för en egen resultatenhet och 

chefernas personliga budgetansvar. Att enhetschefernas arbete inom äldreomsorgen och även 

andra former av socialt arbete i hög grad styrs av budget snarare än brukarnas behov är något 

som beskrivs även i andra studier (Berg, Barry & Chandler, 2008; Wolmesjö, 2005, 2008). 

 

2.2.3 Ett ledarskap med egna förutsättningar? 

Som har framgått av genomgången av tidigare forskning liknar ledarskap inom äldreomsorgen 

i vissa avseenden ledarskap inom andra verksamheter. Exempelvis tycks det finnas likheter 

mellan den bild av forskningen som ges av chefer i Individ- och familjeomsorgen (Shanks, 

2016) och med den bild som ges av ledarskap i generisk ledarskapsforskning (Carlsson, 

1951/1991). Den fråga som infinner sig är om införandet av NPM inspirerade idéer innebär 

något speciellt för enhetschefer i äldreomsorgen än för chefer i annan offentlig verksamhet? 

Björk, Forsberg Kankkunen och Bejerot (2011) har genom en komparativ studie visat hur NPM 

idéer tycks få större genomslag i äldreomsorgens verksamheter, än i annan offentlig 

verksamhet. 

 

Författarna har undersökt och jämfört hur NPM influerade idéer omsätts i praktiken i två olika 

kommunala verksamheter, en teknisk verksamhet och en omsorgsverksamhet. Författarna utgår 
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teoretiskt ifrån att dessa två verksamheter är genusmärkta. Med genusmärkt avser författarna 

att verksamheterna bygger på olika arbetssätt och logiker som i sin tur är kopplade till 

föreställningar om kön. där den tekniska verksamheten definieras som manlig och 

omsorgsverksamheten som kvinnlig. Den manliga verksamheten antas i huvudsak ha tekniska 

arbetsuppgifter som är avgränsbara, mätbara och förutsägbara. Medan den kvinnliga 

omsorgsverksamheten bygger på så kallad omsorgsrationalitet (se vidare rubrik 2.2.6 för mer 

om omsorgsrationalitet) som inbegriper en hög grad av situationsanpassning och responsivitet 

gentemot brukarens behov. Denna omsorgsrationalitet gör att omsorgsverksamhetens arbete är 

svår att mäta, planera och avgränsa (Björk, Forsberg Kankkunen & Bejerot, 2011).  

 

Resultatet visar att trots likheter i den formella styrningen blev utfallet av hur NPM inspirerade 

idéer omsattes i praktiken olika för de två verksamheterna som studerats. Ledningen i såväl den 

tekniska verksamheten som omsorgsverksamheten hade som mål att åstadkomma högre grad 

av resultatstyrning, standardisering av arbetsmetoder och möjlighet att jämföra kvalitet och 

resultat. I omsorgsverksamheten implementeras de NPM inspirerade idéerna med i huvudsak 

god följsamhet, vilket gjorde att enhetschefer i perioder fick mycket hög arbetsbelastning. I den 

tekniska verksamheten motarbetades delar av lednings reformer, främst i den operativa delen 

av verksamheten, vilket gjorde att NPM inspirerade idéer inte implementeras på samma 

rigorösa sätt som i omsorgsverksamheten. De idéer som antogs vara ett hot mot 

kärnverksamheten implementerade därför inte fullt ut i den tekniska verksamheten (Björk, 

Forsberg Kankkunen & Bejerot, 2011). 

 

Enligt författarna kan dessa skillnader av implementeringen förklaras genom att den tekniska 

verksamhetens arbete är enklare att avgränsa, mäta och därför också att synliggöra. Arbetet kan 

därför med lätthet kommuniceras till politiker och tjänstemän. Vilket inte är fallet för 

omsorgsverksamheten som kräver ständig situationsanpassning efter brukarens behov och kan 

inte underlåta sig vissa arbetsuppgifter med hänvisning till bristande resurser (Björk, Forsberg 

Kankkunen & Bejerot, 2011). 

 

2.2.4 Marknadisering och konkurrensutsättning av äldreomsorgen 

Att den svenska välfärdssektorn, inte minst äldreomsorgen, har genomgått stora organisatoriska 

förändringar till följd av NPM under de senaste tre decennierna råder det ingen tvekan om 

(Szebehely, 2005, 2011; Vabø, 2005). En av de främsta organisatoriska förändringarna har varit 

ett ökat inslag av marknadsbaserade lösningar i produktionen av välfärdstjänster, ett fenomen 

som inom forskningen har kallats för marknadisering (Petersen & Hjelmar, 2013; Blomqvist, 

2016). Detta har gjorts möjligt genom framväxten av ny lagstiftning: Kommunallagsreform 

1991/92, Lagen om valfrihetssystem, LOV (2008:962) och Lagen om offentlig upphandling, 

LOU (2007:1091).  

 

Under 1980-talet så pågick en debatt om hur den kommunala sektorn skulle bedriva den svenska 

äldreomsorgen och förslag som decentralisering, minskad byråkrati och effektiv 

resursanvändning betonades. Den omarbetning av kommunallagen, kommunallagsreformen, 

som gjordes 1991/92 föreföll gå åt samma riktning som den pågående debatten, det vill säga 

med idéer sprungna ur NPM (Montin & Elander, 1995). Den nya kommunallagen innehöll flera 
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förändringar och till dessa hör bland annat att kommuner fick frihet att bestämma över sin 

interna organisation samt att kommunfullmäktige fick en ökad frihet att delegera uppgifter till 

styrelsen och övriga nämnder. (Prop. 1990/91:117). Reformen innebar att en majoritet av 

Sveriges alla kommuner genomförde organisationsförändringar som att avveckla nämnder och 

bilda nya förvaltningsorganisationer. Det skedde också en utveckling som innebar att olika 

självständiga resultat- och ansvarsenheter bildades. Vilket i sin tur resulterade i att externa 

aktörer som olika serviceproducenter och entreprenader kunde få möjlighet att utföra tjänster 

som tidigare enbart skett i kommunal regi (Montin & Granberg, 2013). Dessa förändringar som 

kom med kommunallagsreformen har därefter inneburit en omorganisation av äldreomsorgen i 

Sverige. De har lett till bland annat en separation mellan behovsbedömning av omsorgsbehov 

och utförandet av omsorgstjänsterna, vilket öppnat upp för en konkurrensutsättning av 

äldreomsorgen som då kunnat överföras till privata aktörer vilket kan sägas vara en reform som 

går att hänföra till NPM (Szebehely, 2011). 

LOU reglerar förfarandet när myndigheter eller andra offentliga utförare ska upphandla varor 

eller tjänster istället för att producera dem själva, exempelvis driften av ett särskilt boende. I 

upphandlingsförfarandet kan både offentliga och privata aktörer konkurrerar om att få 

kontraktet. Intentionen med lagen är att upphandlande part ska kunna göra en förmånlig affär 

och att den mest lämpliga aktören ska anlitas. En annan intention med lagen är att göra 

konkurrensen rättvis för mellan de aktörer som deltar i upphandlingen (Hartman, 2011).  

LOV reglerar formerna för ett valfrihetssystem inom sjukvård, delar av Arbetsförmedlingen 

och socialtjänst, där den enskilde ges möjlighet att välja utförare bland flera konkurrerande 

aktörer. Vidare bygger valfrihetssystemet på: 

 

en logik där priset är fast och lika för alla aktörer medan konkurrensen i stället uteslutande sker 

på basis av kvalitet och riktar sig direkt mot brukarna. Ett valfrihetssystem innebär också att alla 

aktörer som uppfyller vissa grundläggande kriterier fritt får etablera sig inom en kommun eller 

ett landsting och ges rätt till offentlig ersättning på basis av hur många brukare (hemtjänsttagare, 

patienter, etc) de attraherar. Ersättningens storlek får...fastställas av kommunerna och 

landstingen själva; det centrala är att principen är att konkurrensneutralitet skall råda. 

(Blomqvist, 2016, s. 51) 

 

LOV är obligatorisk för landstingens primärvård, men är i övriga fall upp till varje enskilt 

landsting eller kommun att själv besluta om de vill införa LOV (Hartman, 2011). Enligt lagens 

förarbeten tänks kundvalssystemet öka kvaliteten och effektiviteten på omsorgen genom att öka 

etableringen av privata aktörer vid sidan av redan befintliga offentliga aktörer och på så sätt 

åstadkomma en konkurrenssituation (prop. 2008/09:29). 

 

Teoretiskt tänks den typ av valfrihetssystem som LOV reglerar stärka brukaren ställning genom 

att denna har möjlighet att inte bara välja utförare, utan också välja bort utförare denne inte är 

nöjd med. Statsvetaren Tommy Möller (1996) beskriver att valfrihetssystem inom 

äldreomsorgen stärker äldres ställning eftersom de kan använda strategierna Voice och Exit. 

Han menar att de äldre utnyttjar antingen Voice eller Exit som en maktresurs när det uppstår 

missnöje gentemot de tjänster de får från den aktuella utföraren. Möller menar att i en kommun 
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där det finns ett valfrihetssystem har de äldre både möjligheten att byta ut utförare, Exit, samt 

klaga, Voice, när det uppstår missnöje. Däremot i en kommun där all äldreomsorg utförs av 

kommunen själv har de äldre endast möjligheten att klaga, Voice, vid missnöje. Den statistik 

som finns att tillgå visar att omval, Exit, av hemtjänstutförare är ovanligt bland äldre (SKL, 

2010). Samtidigt ska de sägas att den statistik som finns (SKL, 2010) är flera år gammal och 

inte baserad på någon totalundersökning av de svenska kommuner som infört LOV. En 

förklaring till att det förhåller sig på det sättet är enligt Möller (1996) att de äldre ser hjälpen 

från exempelvis hemtjänsten som en välfärdsförmån snarare än en rättighet, vilket gör att de 

äldre inte vågar klaga eller byta utförare om de blir missnöjda med tjänsterna dem får. Dessutom 

anser Möller (1996) att de äldre är i ett beroendeförhållande gentemot personalen, vilket också 

bidrar till att de inte vill klaga, Voice, eftersom man är rädd för att inte få lika bra hjälp av 

personalen om klagomål framförs mot dem.  

 

LOV innebär också att privata hemtjänstutförare, till skillnad från de kommunala, får erbjuda 

tilläggstjänster utöver de redan biståndsbedömda insatserna, som brukaren i sådana fall får 

betala för med egna medel. De här menar Szebehely (2011) innebär en konkurrensnackdel för 

den kommunala hemtjänsten. Från lagstiftarens sida har man emellertid inte uppfattat denna 

konkurrensnackdel som något problem. Tvärtom skrev Regeringen i propositionen att en 

intention med LOV var att stimulera till framväxten av små omsorgsföretag. Om den 

kommunala hemtjänsten skulle få erbjuda tilläggstjänster på samma sätt som de privata 

konkurrenterna skulle det vara svårare för små omsorgsföretag att etablera sig (prop. 

2008/09:29). Om en brukare väljer en privat utförare för sin biståndsbedömda hemtjänst kan 

brukaren också köpa olika tilläggstjänster av samma utförare och genom avdrag enligt Lag 

(2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, så kallat RUT-avdrag, få ner 

priset till så mycket som halva priset (Szebehely, 2011). Szebehely har därför ställt frågan om 

den kommunala hemtjänsten i framtiden kommer domineras av mindre resursstarka grupper 

och om de i slutändan kommer leda till en sämre kvalitet i den kommunala bedrivna omsorgen, 

eftersom de resursstarka grupperna inte bevakar verksamhetens kvalitet? Szebehelys fråga går 

emellertid att problematisera. Det går till exempel att fråga sig om det är rimligt att resursstarka 

grupper kan anses vara ansvariga för att bevaka äldreomsorgens kvalitet? Att upprätthålla god 

kvalitet i äldreomsorgens torde snarare vara ansvariga huvudmäns, alltså kommunernas, ansvar 

och ingen annans. Detta ansvar åligger också som bekant kommunerna (socialnämnden) enligt 

gällande lagstiftning, Socialtjänstlagen (2001:453). 

Dessa förändringarna har sammantaget inneburit att den kommunala äldreomsorgen blivit 

föremål för konkurrens i och med att privata aktörer har släppts in på marknaden (Szebehely, 

2005, 2011; Vabø, 2005). Det som bör nämnas är att själva införandet av konkurrens inom 

äldreomsorgen syftade till att åstadkomma sänkta kostnader och ökad kvalitet (SOU 2008:15). 

Vad som däremot framkommit är att många kommuner inte följt upp hur kostnader eller kvalitet 

har påverkats av konkurrensutsättning. Synen på den utveckling som har skett inom 

äldreomsorgen är splittrad där förespråkare menar att valfrihet och konkurrens leder till ökad 

effektivitet medan kritikerna menar att äldreomsorgen inte lämpar sig för marknadsliknande 

lösningar (Bergman & Jordahl, 2014).  I en rapport från Konkurrensverket där tjänstemän i 15 

olika kommuner intervjuades visar resultatet på en positiv syn på konkurrensutsättning bland 



16 
 

de intervjuade, men de kunde inte svara på om de hade bidragit till minskade kostnader eller 

ökad kvalitet i verksamheterna. Resultatet pekar alltså på att, även om frågan om 

konkurrensutsättning av äldreomsorgen inte är helt vetenskapligt utredd, har de som arbetar ute 

i de konkurrensutsatta verksamheterna en bild av konkurrens som något positivt. 

2.2.5 Beställar-och utförarmodellen 

Uppdelningen av äldreomsorgen i beställar- och utförarmodell har diskuterats i forskningen 

(Blomberg, 2004; Billquist & Gustafsson, 2002; Wolmesjö, 2005). För äldreomsorg innebär 

oftast denna organisationsmodell en funktionsuppdelning mellan å ena sidan 

myndighetsutövning och behovsbedömning och å andra sidan utförandet av själva 

omsorgsarbetet. En stark drivkraft bakom att dela upp organisationen i enlighet med en 

beställar- och utförarmodell har varit att åstadkomma ökad rättssäkerhet för den enskilde. Andra 

drivkrafter har varit att uppnå ökad kostnadseffektivitet och möjlighet att öppna upp för 

konkurrensutsättning (Blomberg, 2004; Wolmesjö, 2005). 

 

Den som har studerat införandet av beställar- och utförarmodeller i äldreomsorgen under 1990-

talet mest utförligt torde vara Staffan Blomberg (2004). Han skriver att argumenten för 

införandet av beställar- och utförarmodell har varierat mellan kommunerna. I vissa kommuner 

har argument som handlar om att konkurrensutsätta utförandet av äldreomsorg, medans andra 

kommuner lyfte fram rättssäkerhetsaspekter. Av de kommuner som såg konkurrens som ett 

naturligt inslag i den kommunala verksamheten menade att en specialisering av 

biståndsbedömningen var ett steg i att införa konkurrens i utförandet av äldreomsorg. De ansåg 

att en uppdelning mellan myndighetsutövning och administration med praktiska utförande var 

nödvändigt för att kunna åstadkomma konkurrensutsättning. Bland de kommuner som var 

kritisk till en konkurrens av äldreomsorgen men som ändå införde en specialisering av 

biståndsbedömningen menade man istället att det kunde bidra till en mer rättssäker bedömning. 

Det skulle kunna säkerställa att bedömningar av behov och beslut om hjälpinsatser blev 

rättssäkrare, ett resonemang som många gånger ackompanjerades av argument om att reformer 

också skulle medföra ett mer effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser (Blomberg, 2004). 

Andra studier har istället pekat på de konsekvenser som införandet av beställar-utförarmodell 

har inneburit för enskilda kommuner. Exempelvis Billquist och Gustafssons studie (2002) har 

utvärderat konsekvenserna för en kommun där en omorganisering skett i vilken en beställar-

utförarmodell införts. Författarna menar att den organisationen som de har studerat, till följd av 

införandet av en beställar-utförarmodell, har fått en mer komplicerad informationskedja. Främst 

eftersom det efter omorganisationen inte längre fanns någon direktkontakt mellan de som utför 

omsorgen åt de äldre och de som fattar beslut om omsorgen till de äldre. Dessutom menar 

författarna att rättssäkerheten för den enskilde blev sämre, bland annat eftersom 

myndighetsutövarna i den nya organisationsformen inte tog hänsyn till vilket behov den 

enskilde medborgaren hade, utan beviljade endast tid till insatser efter standardiserade 

schabloner. Slutligen pekar författarna på att cheferna i organisationen fick en betydligt svårare 

roll. Exempelvis fick enhetschefen inom hemtjänsten fick avsevärt fler administrativa 

arbetsuppgifter och ansvarsområden vilket ledde till mindre tid för enhetschefen att arbeta med 
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handledning av personalgruppen. Sammanfattningsvis menar författarna att omorganisationen 

inte var bra för någon, varken personal, chefer eller brukare (Billquist & Gustafsson, 2002). 

Wolmesjö (2005) pekar på att de till följd av införande av beställar- och utförarmodell i 

hemtjänsten är att biståndsbedömningen i hemtjänsten tenderar att inte ske i samma takt som 

de äldres behov förändras. Därför tvingas vårdbiträden många gånger själva göra egna 

informella behovsbedömningar och utöka insatserna åt de äldre. Det formella beslutet om 

utökning av insatser tas sedan av biståndshandläggare i efterhand. Denna eftersläpning av 

biståndsbesluten fanns inte när biståndshandläggningen och arbetsledarrollen var integrerad i 

rollen som hemtjänstassistent (Wolmesjö, 2005). 

2.2.6 Att mäta kvalitet på omsorg 

En central aspekt av NPM doktrinen är ett fokus på resultat och utfall. Bergman och Jordahl 

(2014) menar i en rapport att äldreomsorgen befinner sig på en marknad med stora 

informationsproblem. Anledningen till dessa informationsproblem är att omsorgsverksamhet är 

komplext, vilket gör det svårt att på ett adekvat sätt mäta dess kvalitet. Om kvalitet däremot 

skulle kunna observeras och mätas med god precision i varje enskilt fall skulle beslut om 

privatisering tyckas vara en icke-fråga, eftersom valet mellan att behålla en kommunal utförare 

mot att upphandla/välja en privat aktör skulle i så fall endast kunna avgöras genom en simpel 

jämförelse mellan verksamheternas kostnad och kvalitet. Författarna påpekar alltså att det i 

praktiken inte alltid är fallet och att de inom äldreomsorgen kan vara svårt att definiera och 

mäta många viktiga kvalitetsaspekter. Eftersom de kvalitetsmått som finns inte kan säkerställa 

en rättvis bild av äldreomsorgens utmaningar när de kommer till kvaliteten blir möjligheten att 

uppnå en förståelse för vilken kvalitet äldreomsorgen besitter också begränsad.  

 

För läsaren bör det tydliggöras att Bergman och Jordahls rapport är framtagen på uppdrag av 

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) en forskargrupp som är underställd 

Finansdepartementet och har till uppgift att bidra med underlag till finanspolitiska och 

samhällsekonomiska beslut. Bergman och Jordahls perspektiv begränsar sig följaktligen till att 

undersöka ekonomiska aspekter. De beskriver med andra ord inte andra relevanta aspekter av 

den specifika karaktär som äldreomsorg präglas av, vilket många av de andra studier som har 

refererats här i kunskapsöversikten har pekat på. 

 

Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2004) beskriver svårigheterna med att mäta kvaliteten 

på de flesta tjänster offentliga sektorn erbjuder. De menar att för att kunna tala om effektivitet 

och mäta kvaliteten på tjänsten behöver man ha både de kvantifierade och abstrakta 

värderingarna. Vidare skriver de att den dåliga stabiliteten i mätmetoder och 

resultatindikationer tillsammans med motstridande värderingar gör de svårare att bedöma 

effektiviteten och då försvåras resultatstyrningen av verksamheten.  

Flera studier är alltså eniga om att det är svårt att på ett ändamålsenligt sätt mäta kvaliteten på 

äldreomsorgens verksamheter. Men varför är det svårt att mäta kvalitet på äldreomsorg? Ett 

skäl som har framhållits är att omsorgsarbete bygger på en form av rationalitet som är unik för 

just omsorgsarbete. Denna rationalitet har Wærness (1984) kallat för omsorgsrationalitet 
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(rationality of caring) som hon menar skiljer sig från vetenskaplig rationaliteten (scientific 

rationality). Omsorgsrationalitet skiljer sig från vetenskaplig rationalitet i den bemärkelsen att 

den senare utesluter handlande som innefattar emotionalitet. Enligt Wærness har traditionella 

vetenskapliga beskrivningar av mänskligt beteende sett rationalitet handlande och emotionellt 

handlande som gentemot varandra ömsesidigt uteslutande kategorier. Enligt denna logik 

betyder det att i samma stund som en aktör agerar rationellt kan denne inte längre vara 

emotionell och i samma stund som en aktör agerar emotionellt kan denne inte längre anses vara 

rationell. Därför menar Wærness att mycket av det omsorgsarbete som kvinnor traditionellt 

utfört har inom samhällsvetenskaplig forskning betraktats som irrationellt. Detta eftersom 

arbetet styrs av ett emotionellt engagemang och eftersom omsorgsarbetare tenderar att göra mer 

än vad som förväntas av dem (Wærness, 1984). 

I syfte att komma bortom denna dikotomi har Wærness använt begreppet omsorgsrationalitet 

för att fånga in den typ av rationalitet som utmärker omsorgsarbete. Med omsorgsrationellt 

handlande avses ett agerande som styrs av ett emotionellt engagemang gentemot den som 

mottar omsorgs och det förutsätter att den som mottar omsorgen befinner sig i en underordnad 

position gentemot den som ger omsorg (Wærness, 1984). Vad som utmärker omsorg är alltså 

inte själva handlingen i sig utan relationen mellan den som ger omsorg och den som mottar 

omsorg. Ifall den som mottar hjälp lika gärna hade kunnat utföra handlingen själv menar 

Waernes att det snarare är att betrakta som personlig service, där den som mottar hjälpen många 

gånger är i en överordnad position gentemot den som ger hjälpen. Men om den som mottar 

hjälpen inte kan, eller endast med stora svårigheter skulle kunna utföra handlingen, är det istället 

frågan om omsorg. I denna situation är den som mottar hjälpen också i ett beroendeförhållande 

till den som ger hjälpen. Omsorgsarbete är alltså avgränsat till arbete som utförs gentemot de 

grupper i samhället som inte är själv-hjälpta (Wærness, 1996).  

I en sådan relation är det enligt Wærness nödvändigt för omsorgsgivaren att ta hänsyn till vilka 

behov omsorgsmottagaren har i här- och nu situationen. Att göra det bästa för 

omsorgsmottagaren i ögonblicket. Dessutom måste omsorgsgivaren räkna med att ambivalens, 

ångest och osäkerhet ofrånkomligen kommer uppstå hos de som mottar omsorg. Av detta följer 

att omsorgsarbete också är svårt att avgränsa och standardisera och inte heller bör standardisera 

eftersom kvaliteten på omsorgstjänster:    

...i hög grad är avhängig den personliga relationen mellan hjälpare och klient, och 

att de som arbetar i frontlinjen därför måste ha frihet i sin arbetssituation för att 

flexibelt kunna anpassa sina tjänster till den enskilda individens speciella behov. 

(Wærness, 1996, s. 213) 
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3. Metod 
I detta kapitel redovisas val av forskningsansats, vilken typ av datainsamlingsmetod som 

använts och vilket urval som har gjorts. I den senare delen av kapitlet diskuteras även 

möjligheten till generalisering av uppsatsen resultat samt vilka etiska överväganden som har 

gjorts. En kort beskrivning av den undersökta kommunen och dess äldreomsorg har också 

inkluderats sist i kapitalet.  

 

3.1 Forskningsansats 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur reformer och idéer inspirerade av NPM påverkar 

enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen och deras arbetssituation. Mot bakgrund av 

detta syfte valdes en kvalitativ studiedesign med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Valet av studiedesign och datainsamlingsmetod bör ses som ett resultat 

av vilken metod som bedömdes vara mest lämplig för att uppfylla uppsatsens syfte samt vilken 

tidsram och vilka resurser som fanns att tillgå (Bryman, 2018). 

 

I denna uppsats är det de intervjuades kunskaper, erfarenheter och tolkningar av den sociala 

verkligheten som står i fokus. Enligt Bryman (2018) används kvalitativ ansats vid forskning av 

svårmätbara och abstrakta fenomen som beskrivs av ord istället för med siffror. Detta betyder 

att den kvalitativa ansatsen används mest i tolkningsinriktade studier för att förstå hur den 

sociala verkligheten konstrueras, vilket sätter en betydande tyngd på de intervjuades förståelse 

eller tolkning av den sociala verkligheten (Patel & Davidson, 2011). Bryman (2018) menar att 

den kvalitativa intervjun som en metod passar till studier vars huvudsyfte är att lyfta fram 

informanternas egna uppfattningar och erfarenheter kring fenomenet som studeras. Att samla 

det empiriska materialet genom kvalitativa intervjuer framstår mot bakgrund av vad dessa 

författare skriver som lämplig för att kunna lyfta fram de intervjuades egna erfarenheter och 

uppfattningar om reformer relaterade till NPM i enlighet med uppsatsens syfte. 

3.2 En intervjustudie tar form 

Insamlingen av det empiriska materialet har alltså skett genom kvalitativa intervjuer.   

Intervjuerna som har genomförts i denna uppsats har haft en semistrukturerad karaktär.  

De innebär att intervjuerna har utgått ifrån en på förhand utformad intervjuguide men 

intervjuernas karaktär har varit förhållandevis ostrukturerade. Syftet med detta förhållningssätt 

har varit att ge informanterna utrymme att utforma sina egna svar och samtidigt har det gett oss 

möjligheten att ställa följdfrågor utifrån de svar som har uppkommit (Bryman, 2018). 

Semistrukturerade intervjuer ger alltså, till skillnad från strukturerade intervjuer, en stor frihet 

till de intervjuade att utforma sina egna svar och bidrar därför till att ta fram en detaljerad 

verklighetsbeskrivning av ämnet som kan utgöra en grund för en mer nyanserad tolkning av 

studieobjektet (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide med tre olika teman samt några inledande 

frågor kring informanternas bakgrund och dagliga arbete. De tre olika teman som 

intervjuguiden innehöll var ledarskap, budget och resultatstyrning samt privatisering och 

konkurrensutsättning (se bilaga II). Intervjuguidens teman och frågor konstruerades utifrån en 



20 
 

teoretiskt och empirisk förståelse av NPM och ledarskap inom välfärdssektorn som växt fram 

under inläsning av tidigare forskning. Merparten av denna tidigare forskning finns refererad på 

andra ställen i denna uppsats. En särskilt värdefull inspirationskälla vid utformningen av 

uppsatsens intervjuguide har varit Emelie Shanks (2016) avhandling om chefer i socialtjänstens 

individ- och familjeomsorg. 

 

En pilotintervju genomfördes sedan med en personlig kontakt till uppsatsen författare som 

nyligen hade arbetat som enhetschef inom äldreomsorgen under en period. Syftet med 

pilotintervjun var att testa hur en potentiell informant uppfattade frågornas relevans och 

pedagogiska upplägg. Intervjuguiden justerades sedan något efter den återkoppling som 

mottogs i samband med pilotintervjun. 

3.3 Urval och rekrytering av informanter 

För att rekrytera informanter valdes i första skedet en kommun som enligt Sveriges Kommuner 

och Landstings (SKL) kommungruppsindelning klassificerades som större stad ut (SKL, 2016). 

Anledningen till att en större stad valdes var att vi antar att NPM influerade idéer i högre 

utsträckning har implementerats i storstadskommuner än i exempelvis landsbygdskommuner. 

Genom att rekrytera informanter från en större stad var alltså tanken att komma i kontakt med 

enhetschefer vars organisationer i hög grad var organiserade enligt NPM ideal. På så sätt var 

det troligare att skulle kunna samla in ett empiriskt material som var ändamålsenligt utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Mot bakgrund av att uppsatsens syfte var att undersöka hur NPM inspirerade reformer har 

påverkat äldreomsorgens chefer har vi använt oss av en målinriktad urvalsmetod. En 

målinriktad urvalsmetod är enligt Bryman (2018) användbart när forskaren väljer med en önska 

att samla informationen på att intervjua personer med direkt koppling med ämnet. Vi har alltså 

i vårt urval haft ambition att finna informanter som är relevanta utifrån uppsatsens 

frågeställningar. 

 

Potentiella informanter kontaktades dels genom att använda offentliga uppgifter som fanns 

tillgängliga på kommunens webbsida, dels genom en personlig kontakt som hjälpte oss att 

vidarebefordra vår förfrågan till ytterligare enhetschefer inom verksamheten. Missivbrev med 

förfrågan om att delta i forskningsintervju skickades med epost till ett antal enhetschefer som 

arbetade för den kommunalt drivna äldreomsorgen, totalt 27 stycken. I missivbrevet 

redogjordes för bland annat uppsatsens syfte, informanternas konfidentialitet och att 

deltagandet var frivilligt (se bilaga I).  

 

Att beskriva urvalsprocessen på det sättet som vi har gjort ovan tyder på att urvalet är något 

som vi haft en hög grad av kontroll över. Det är emellertid inte en helt rättvis beskrivning av 

förfarandet. Urvalet kan också ses som ett utfall av flera aspekter som vi inte har haft kontroll 

över (Andersson & Ahnlund, 2009). Exempel på sådana är begränsade resurser som 

omöjliggjort längre resor för att möta informanter, vi har därför helt enkelt behövt söka 

informanter i närområdet. En annan aspekt är det som inom forskningsetik kallas för 

frivillighetskriteriet (se mer om vad begreppet innebär under rubrik 3.8 nedan). I urvalet har vi 
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alltså inte kunnat välja fritt bland möjliga informanter, urvalet har tvärtom i stor utsträckning 

styrts av vilka som kan tänka sig att delta i intervjuer. Att enbart påstå att urvalet har gjorts 

målstyrt utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar menar vi ger en alltför rationell bild av 

själva urvalsförfarandet. 

3.4 Genomförande av intervjuerna 

Det bedömdes i planeringsstadiet av denna uppsats finnas tid och resurser för att utföra sex till 

åtta intervjuer. Totalt rekryterades sex informanter men en avböjde i ett senare skede på grund 

av hög arbetsbelastning. Vilket betyder att det totalt genomfördes fem intervjuer under oktober 

2018. Intervjuguiden skickades till de intervjuade i förväg för att ge informanterna möjlighet 

att reflektera över frågorna och förhoppningen med det var att frågorna skulle kunna bli mer 

utförligt besvarade. 

 

Informanterna hade mellan 2-35 års arbetslivserfarenhet av att arbeta som enhetschefer inom 

äldreomsorgen. Majoriteten av informanterna var kvinnor, endast en var man. Samtliga 

informanter hade högskoleexamen, men vilken utbildning de hade varierade. Fyra av 

informanterna arbetade som enhetschefer på särskilt boende och en av informanterna arbetade 

som enhetschef i hemtjänsten. Bland de fyra boendecheferna som intervjuades hade en utav 

dem även många års erfarenhet av att vara enhetschef inom hemtjänsten.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas kontor eller i något närliggande mötesrum, 

i enlighet med informanternas önskan. Intervjuerna tog mellan 45-60 minuter och ljudet 

spelades in med en diktafon. Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet ord för 

ord. Det transkriberade materialet bestod utav 52 sidor text, vilket har utgjort uppsatsens 

empiriska material.  

 

I kvalitativa studier är forskare medskapare i kunskapsproduktionen (Patel & Davidson, 2011). 

Vi vill därför lyfta fram några reflektioner kring hur vi uppsatsförfattare kan ha påverkat 

intervjusituationerna. Det faktum att enhetscheferna var just chefer skulle ha kunnat påverkat 

svaren som gavs i intervjuerna. Eftersom enhetscheferna i någon mening kan anta ha sett sig 

själva som representanter för den verksamhet som de arbetade för, fanns en risk att det gav oss 

utomstående en tillrättalagd bild av verksamheten, där beskrivningar som kunnat få 

verksamheten att framstå i dåliga dagar filtrerats bort.  Att vi var studenter som genomförde 

dessa intervjuer kan också ha bidragit till detta. Flera av de intervjuade cheferna antog att vi var 

intresserade av att själva arbeta som enhetschefer efter examen och vi fick ibland intrycket att 

cheferna därför ville ge oss en positiv bild av deras arbete. 

3.5 Bearbetning och analysmetod 

Analysprocessen kan i vissa avseenden sägas ha inletts redan i samband med att materialet 

började samlas in, eftersom det är ofrånkomligt för den som skriver en uppsats att inte börja 

fundera kring vilka resultat som uppsatsens kan visa redan i ett tidigt skede. Även den 

tidskrävande transkriberingen det insamlade ledde till många reflektioner kring materialets 

innehåll. Det går mot bakgrund av denna beskrivning således inte att tala om analys och 

materialinsamling som två separata processer, snarare är det arbete som utförs parallellt. 
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Med detta sagt har det ändå funnits en fas i denna uppsatsens tillkomst som kännetecknas av en 

mer intensiv och systematisk analysprocess. Denna fas inleddes då allt material var insamlat 

och transkriberat. Vi utgick under denna fas från den analysmetod som Hsieh och Shannon 

(2005) kallar för konventionell kvalitativ innehållsanalys. Analysmetoden kännetecknas av ett 

förutsättningslöst närmande till det empiriska materialet med målet att systematisera texten i 

kategorier och teman. Kategorier och teman kan liknas vid röda trådar som löper genom texten. 

Frånvaron av på förhand givna premisser för kategorisering implicerar en induktiv, snarare än 

en deduktiv ansats. Tidigare forskning och eventuella teorier appliceras istället på kategorierna 

i en egen diskussionsdel (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Bearbetningen av intervjuutskrifterna inleddes med att i ett första skede enskilt läsas av alla 

uppsatsförfattare i syfte att få en övergripande bild av materialet. I en nästa fas lästes materialet 

igen och kodades utifrån uppsatsens forskningsfrågor och syfte. Koderna sammanfördes sedan 

till kategorier eller teman, vilka vi redovisar i uppsatsens resultatdel. Resultaten diskuteras 

sedan i relation till tidigare forskning. 

 

Användningen av denna analysmetod ger oss möjligheten att fördjupa oss i vår uppfattning av 

NPM inspirerade reformer och dess konsekvenser inom den kommunala äldreomsorgen. Det är 

de intervjuade personernas subjektiva upplevelser som sätter tyngden i en kvalitativ studie och 

därför passar denna metod bättre för att besvara uppsatsens frågeställningar (Bryman, 2018). 

Den konventionella kvalitativa innehållsanalysen har både för- och nackdelar jämfört med 

andra analysmetoder.  

 

Nackdelen med analysmetoden är att risken för att de viktiga idéerna i materialet kan förloras 

under bearbetning eller vid analysens gång (Patel & Davidson, 2011).  För en forskare är det 

enligt Bryman (2018) omöjligt att ha en fullständig kontroll över sina värderingar och därför 

påverkas subjektiva föreställningar både i insamlandet och i tolkning av det empiriska 

materialet. Fördelarna är att analysen bygger på direkt information från informanterna och 

undviker att pressa in materialet i på förhand givna kategorier eller teoretiska resonemang. 

Istället skapas kategorierna utifrån en noggrann tolkning av informanternas egna unika 

upplevelser och perspektiv (Hsieh & Shannon, 2005). Utifrån ett sådant resonemang går det att 

argumentera för att resultat utarbetat med konventionell innehållsanalys har en stark förankring 

i det empiriska materialet som analyserats. Vilket också är den ambition vi har i denna uppsats.   

 

Avslutningsvis vill vi lyfta fram en central aspekt av kvalitativ innehållsanalys som (Karlsson, 

2006) pekar på, nämligen att den kategorisering som görs av materialet är “...en tolkning bland 

flera möjliga och att tolkning eller konstruktioner alltid görs mot bakgrund av forskarens egna 

preferenser” (s.37). Vi ska därför i nästa avsnitt diskutera vår förförståelse av 

forskningsområdet för att på det sättet göra dessa preferenser som, enligt Karlsson präglar all 

texttolkning, explicita. 
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3.6 Vår bakgrund och förförståelse 

Mathias och Binyam har båda arbetat i olika positioner inom äldreomsorgen och bär därför med 

sig erfarenheter av kunskapsområdet, vilket kan tänkas färga de tolkningar som görs. Det har 

därför varit fördelaktigt att Fredrik inte har arbetat inom äldreomsorgen. Han har genom frågor 

och funderingar kring våra uppfattningar utmanat vår förförståelse och på så sätt nyanserat dem.  

3.7 Trovärdighet och generaliserbarhet 

Trovärdigheten av en kvalitativ studie beaktas enligt Patel och Davidsson (2011) genom att 

forskarna är transparenta och noga beskriver hur de olika stegen i forskningsprocessen 

genomförts. Vi har här i uppsatsens metoddel försökt att noggrant beskriva hela 

forskningsprocessen, såsom urvalet av informanter, metodvalet och analysen av det empiriska 

materialet vilket kan ge en klarare bild för läsaren, vilket i sin tur höjer uppsatsens trovärdighet. 

Vi anser vidare att vår omsorgsfulla utformning av intervjufrågorna, dels genom att låta vår 

handledare granska och dels genom att genomföra en pilotintervju också bidrar till att höja 

uppsatsens trovärdighet.  

 

Vi har i redovisningen av uppsatsens resultat använt citat från våra informanter vilket enligt 

Patel och Davidsson (2011) är ett lämpligt sätt att framställa uppsatsens resultat inom 

kvalitativa forskning och bidrar till att höja uppsatsens trovärdighet. Ambitionen med att 

redovisa studiens resultat med citat från informanterna har alltså varit att hjälpa läsarna att ta 

ställning till om forskarnas tolkning av materialet är trovärdig eller inte. 

 

Hur generaliserbara en uppsats resultat är svarar på frågan om i vilken utsträckning resultaten 

kan överföras till situationer, individer eller händelser som inte förekommit i uppsatsen 

(Thornberg & Fejes, 2015). Den analytiska generaliseringen beskriver Kvale (1997) kan utföras 

av läsaren till studien genom att denne gör en bedömning av resultatet av det undersökta 

området och utifrån de kunna tänka sig att överföra det till en annan situation. I praktiken skulle 

de här kunna förklaras menar Kvale (1997) genom att betrakta resultatet som en arbetshypotes 

som bygger på vissa förutsättningar och som skulle tillämpas på andra situationer med liknande 

förutsättningar. Resultatet av forskningen bör därför hellre ses som ett perspektiv istället för en 

direkt sanning.  

 

Resultatet från uppsatsen skulle utifrån den beskrivning som analytisk generalisering ovan 

kunna generaliseras till andra kommuner som har en liknande organisation av sin äldreomsorg. 

När denna uppsats skrivs (november 2018) är det 158 kommuner som har införts 

kundvalssystem för hemtjänsten och endast 21 av Sveriges total 290 kommuner som har infört 

kundvalssystem för särskilt boende (SKL, 2018), vilket också är fallet i den kommun som vi 

har undersökt. Vilket gör att den kommun som vi har undersökt typisk i den bemärkelsen.  

3.8 Etiska aspekter 

I denna uppsats har information bestående av professionellas syn på sitt eget arbete och 

förutsättningar samlats in. Däremot har ingen information som enligt Etikprövningslagen 

(2003:460) definieras som känsliga personuppgifter samlats in. Sammantaget gör detta att 

uppsatsen inte bedöms vara etiskt problematisk. 
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Med detta sagt har vi, för att säkerhetsställa att ingen informant kan tänkas lida skada av att ha 

deltagit i undersökningen, följt Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  Samtycke för deltagande 

i studien har inhämtats innan intervjuerna har genomförts och de valda informanterna har fått 

fullkomlig information om studiens syfte och upplägg både i missivbrevet och i samband med 

intervjutillfället. De valda informanterna har också informerats under intervjutillfället att de har 

rätt att avbryta sin medverka när som helst eller avstå helt och hållet i sina medverka i 

undersökningen i enlighet med samtyckeskravet. Vi har lovat till våra informanter att allt 

intervjumaterial kommer att hanteras konfidentiellt och förvaras säkert och används endast för 

uppsatsens syfte enligt nyttjandekravet (Bryman, 2018).  

3.9 Den undersökta kommunen och dess äldreomsorg 

Som tidigare nämnt definieras den kommun där informanterna rekryterades av SKL som en 

större stad. För att definieras som större stad måste kommunen enligt SKL:s kriterier ha minst 

40 000 invånare men inte mer än 200 000 invånare i dess största tätort (SKL, 2016). 

  

Kommunens äldreomsorg lyder organisatoriskt under en politisk nämnd, Äldrenämnden. 

Nämnden har ansvar för alla kommunens insatser för individer över 65 år, vilket innefattar 

förebyggande verksamhet, stöd i ordinärt boende (hemtjänst och hemsjukvård) samt särskilt 

boende (korttidsboende och vård- och omsorgsboende). Under politikerna finns en 

äldreomsorgsdirektör som är den högst ansvariga tjänstepersonen för äldreomsorgen. 

Äldreomsorgsdirektören har i sin tur under sig ett antal verksamhetschefer för bland annat 

hemtjänst, särskilt boende, daglig verksamhet. Nästa led av chefer består av enhetschefer som 

har ansvar för en eller flera personalgrupper av undersköterskor och vårdbiträden. 

  

Äldreomsorgen i kommunen är organiserad enligt en så kallad beställar- och utförarmodell. 

Beställare är kommunens biståndshandläggare som bedömer och beslutar om rätten till bistånd 

för den enskilde enligt Socialtjänstlagen. Biståndsbesluten skickas sedan som en beställning till 

någon av de utförare som finns. Dessa utförare verkställer sedan beställningen i form av 

hemtjänstinsatser, daglig verksamhet eller plats på särskilt boende. 

  

Kommunen har sedan 2010 infört möjlighet för brukare att välja utförare av hemtjänst enligt 

Lagen om valfrihetssystem. I kommunen finns vid tiden för uppsatsens skrivande cirka 15 

privata utförare av hemtjänst som utför insatser hos cirka hälften av de kommuninvånarna har 

beviljats stöd i form av hemtjänst. Det finns ett tjugotal särskilda boenden i kommunen och alla 

utom ett av dessa boenden drivs och ägs av kommunen.  
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4. Resultat och Analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat utifrån det empiriska materialet som samlats in 

genom intervjuerna. En del av de citat som används har modifierats något i syfte att öka deras 

läsbarhet, utan att innebörden av texten har ändrats. Därefter analyseras resultaten i förhållande 

till tidigare forskning. 

4.1 Resultat  

4.1.1 Budget i balans eller omsorgskvalitet? 

Alla de enhetschefer som intervjuades var ekonomiskt ansvariga för en egen resultatenhet, 

antingen ett särskilt boende eller en hemtjänstgrupp. Det framkom tydligt i intervjuerna att just 

budgetansvaret var något som enhetscheferna förhöll sig till i nästan allt de gjorde i sitt arbete: 

  

Intervjuare: Hur mycket tänker du på budget i ditt dagliga arbete? 

“Mycket, jättemycket” (Enhetschef 2) 

“De finns hela tiden i bakhuvudet” (Enhetschef 3) 

“De är mer eller mindre ständigt” (Enhetschef 4) 

“Varje dag, de är en stor del av jobbet. Så är det faktiskt” (Enhetschef 5) 

 

Det är också tydligt i materialet att budgetansvaret ger upphov till en målkonflikt för 

enhetscheferna. En konflikt som kan sägas stå mellan att å ena sidan uppnå en budget i balans 

och å andra sidan att upprätthålla vad som uppfattades vara verksamhetens kärnvärde, att kunna 

ge omsorg med god kvalitet åt de äldre. En enhetschef uttrycker det på följande sätt: 

...Man ska hålla budget, man ska hålla kvalitet, man ska ha låg bemanning...det är ganska 

orimliga krav för att vi har alldeles för liten budget för att uppfylla de krav på kvalitet vi 

har på oss. (Enhetschef 5) 

  

Just kravet om en budget i balans för den egna verksamheten återkom i alla intervjuer. En del 

enhetschefer uttryckte till och med att kravet på budget i balans var viktigare än att upprätthålla 

god kvalitet på omsorgen. En enhetschef beskriver till exempel hur bemanningen i den 

verksamhet som hon är ansvarig för blir lidande på grund av att enhetschefen känner sig 

tvungen att hålla sig inom budgeten: 

  

...det går inte ihop med lagen. Vi kan inte lova en säker vård nattetid för vi har inte dem 

resurserna och de försöker vi lyfta uppåt men de är ingenting som vi kan prioritera och bara 

anställa fler på natten för att då skulle vi inte ha en budget i balans och vi skulle förmodligen 

inte få behålla våra jobb, man kan inte bara köra över budgeten. (Enhetschef 2) 

  

Citatet tyder på att kravet om budget i balans uppfattas som överordnat andra värden som 

verksamheten strävar mot. Samtidigt uttrycker enhetschefen ett missnöje över att det förhåller 

sig på det sättet. Men känner sig uppgiven när det kommer till att förändra någonting till det 

bättre. Ingen överordnad chef tycks lyssna på enhetscheferna när de försöker påtala 

missförhållandet och om enhetschefen då skulle välja att överskrida verksamhetens budget är 
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denne rädd att förlora sitt arbete. En annan enhetschef uttryckte sig på ett liknande sätt angående 

budgeten: 

 

...det svåraste att få ihop dom ekonomiska kraven med dom kvalitetskrav som vi har, det kan 

jag säga. Där känner man sig ju många gånger ganska utelämnad, vi har väldigt hårda eller tighta 

ekonomiska ramar samtidigt som vi ska förhålla oss till arbetsmiljölag och Socialtjänstlagen 

och andra lagar samt socialstyrelsens riktlinjer också vidare så vi har ju mycket att förhålla oss 

till. Många gånger, det går inte ihop helt enkelt utan det är nog det som tar på mest, som kan 

kännas jobbigt. För det är klart, jag kan se att det behövs extra folk här nu, man kan inte gå på 

den här bemanningen och jag tror nog att vi bryter både mot det ena och det andra vad gäller 

socialtjänstlagen och socialstyrelsens riktlinjer och så vidare men fortfarande så har jag ju inte 

råd med mer så då får man slag på fingrarna där när man pratar om ekonomi och sedan får man 

lite slag på fingrarna när man pratar kvalitet. Så det är väl det som på sikt kan vara väldigt 

påfrestande. (Enhetschef 5) 

 

En tredje enhetschef menade att för hemtjänstverksamhet var det i stort sett omöjligt att hålla 

budgeten, men att kravet ändå var att budgeten skulle vara i balans:  

 

Ska man vara krass så är det så att varje arbetad timme i hemtjänsten är en förlust. Vi får inte 

täckning, jag kan inte ens betala lön utifrån den budget jag får. Men kravet är ändå att jag ska 

hålla budget. (Enhetschef 1) 

 

Det bör tilläggas att ovanstående exempel illustrerar en trend i materialet. Men det fanns också 

enhetschefer som uttryckte ett motstånd mot den tillsynes hårda budgetdisciplinen. En 

enhetschef menade, till exempel att de äldre måste prioriteras före ekonomin och enhetschefen 

var av den uppfattningen att de flesta av hennes kollegor också gjorde den prioriteringen, vilket 

äldreomsorgens återkommande dåliga ekonomi tydde på: 

 

Jag tror att eftersom vi [äldreomsorgen] går så mycket minus så tror jag att de flesta cheferna 

ser ju människorna före ekonomin. (Enhetschef 5) 

  

Även om budgetansvaret tycks medföra ett dilemma, framhåller enhetscheferna att det starka 

fokuset på budget har naturliga förklaringar. Bland annat lyfte enhetscheferna fram att de 

arbetar i offentligt finansierad verksamhet och att de därför antas förvalta skattebetalarnas 

pengar på bästa sätt. Ytterligare en aspekt som flera enhetschefer pekar på är att god omsorg 

nödvändigtvis inte kan åstadkommas med en större budget, utan att mycket handlar om 

mellanmänskliga relationer, exempelvis att personalen klarar av att ge ett gott bemötande till 

de äldre och deras anhöriga. 

  

En faktor som tycks vara viktig för hur cheferna uppfattade detta dilemma var om de var 

enhetschefer för hemtjänst eller för särskilt boende. För de som ledde hemtjänst var detta 

dilemma tydligare eftersom man endast hade ekonomi för att utföra insatser som beviljats av 

kommunens biståndshandläggare. Kort sagt innebär det att när en biståndshandläggare beslutar 

om en utökning av insatser för en äldre allokeras samtidigt mer resurser till ansvarig enhetschefs 

budget, för att denne sedan ska kunna avlöna personal att utföra de nya insatserna. På samma 



27 
 

sätt försvinner resurser från enhetschefens budget om en äldre av någon anledning försvinner 

från enhetschefs ansvarsområde, exempelvis flyttar till ett särskilt boende eller avlider.  

  

Utifrån enhetschefernas beskrivning varier dock de äldres behov oftare och snabbare än vad 

nya insatser beviljas av biståndshandläggare, vilket gör att det i stort sett är omöjligt att hålla 

sig inom en budget eftersom personalen utför insatser som de ser ett behov av, även om de inte 

formellt är beviljade. En enhetschef menar därför att han tvingas se mellan fingrarna när 

personalen utför insatser som inte är beviljade men att denne också vid vissa tillfällen tvingas 

säga åt personalen att inte ge nödvändig omsorg till de äldre, eftersom insatserna inte är 

beviljade och att det därför inte finns resurser att utföra dem: 

  

Ibland måste jag helt enkelt säga till min personal att dem får inte utföra vissa arbetsuppgifter 

trots att behovet av hjälp finns av den enkla anledningen att de inte hinner. De kan medföra att 

de blir stressade och därefter sjukskrivna om ett halvår och de vill jag inte så ibland får jag säga 

nej till min personal, ni får inte. (Enhetschef 1) 

  

Enhetschefen menar vidare att även om insatserna är beviljade tycks det finnas en diskrepans 

mellan vad som biståndshandläggare å ena sidan beviljar och vad som personalen sedan utför, 

vilket ytterligare bidrar till svårigheter med att hålla budgeten i balans: 

  

De är en kombination som är väldigt svår, personalen gör mer än vad de ska. Blir en brukare 

beviljad duschhjälp där 15 minuter hårtvätt ska genomföras, inte tusan kommer min personal in 

precis när de ska löddra håret och hjälper till endast med de utan då hjälper dem brukaren med 

hela duschningen. Då får personalen springa fortare till nästa brukare. (Enhetschef 1) 

  

För de enhetschefer som arbetar mot särskilt boende beskrivs inte denna konflikt på samma sätt. 

Vilket torde hänga samman med att det på ett särskilt boende finns ett begränsat antal platser 

och att man räknar med att de som flyttar dit redan har omfattande omsorgsbehov. Vilket alltså 

skiljer sig från hemtjänst, där personalstyrkan hela tiden måste anpassas gentemot antalet 

timmar som ska utföras i syfte att uppnå högsta möjliga kostnadseffektivitet. Dilemmat för 

enhetschefer vid särskilt boende tycks snarare handla om att budgeten inte tillåter 

enhetscheferna att ha den bemanning som enhetscheferna ansågs sig ha behov av, vilket bland 

annat illustreras i citatet från Enhetschef 2 ovan. Däremot finns det exempel på liknande 

konsekvenser även för personalen på särskilt boende, en enhetschef berättade under intervjun 

att:  

 

...i stort sett dagligen, dagligen, så kommer personal till mig och säger att det här går inte, vi 

orkar inte, det är jättetungt, folk blir sjuka, någon sjukskriver sig, någon gråter, dom känner sig 

otillräckliga, det är nog, skulle jag säga dagligen. (enhetschef 5) 

 

4.1.2 Administration eller ledarskap? 

I intervjuerna framkom det att alla enhetscheferna hade en önskan om att vara närvarande för 

sin personal, bland annat för att kunna handleda dem och vara behjälpliga när svåra situationer 
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uppstår. Samtidigt menade majoriteten av de intervjuade enhetschefer att det administrativa 

arbetet som de hade krav på sig att utföra begränsade deras möjligheter att arbeta nära sin 

personal. En enhetschef med lång yrkeserfarenhet pekade på att det nuförtiden är mycket 

resultat som ska återrapporteras: 

 

Det är ganska mycket som ska, vad ska vi säga, kvalitetssäkras, på olika sätt idag. Det ska 

kryssas i och det ska kontrolleras och det ska registreras och ska följas upp och så vidare. 

(Enhetschef 4) 

 

Även om enhetscheferna inte alltid själva uttrycker det själva är det tydligt att det uppfattas som 

ett dilemma, att olika typer av administrativa uppgifter stjäl tid från de arbete som de egentligen 

vill göra: 

 

Jag skulle önska att jag kunde säga att jag har mycket utrymme för att coacha och motivera och 

så men det är kanske lite för mycket administration för att hinna vara så verksamhetsnära som 

jag hade velat. (Enhetschef 2) 

 

Enhetscheferna säger sig alltså samtidigt som de vill vara nära sin personalgrupp uppleva en 

hög arbetsbelastning på grund av olika slags administrativa arbetsuppgifter. Många av dessa 

arbetsuppgifterna utförs i flertalet datorsystem som uppfattas som både onödiga och svåra, 

vilket skäl ännu mer tid. En enhetschef formulerar sig på följande sätt: 

 

Ja det är mer system som vi går in i. Vi går in i mer och mer system hela tiden. Och många 

system som man kan tycka är ganska lika så man kan tänka: ytterligare ett system? Vi hade en 

typ av schablon där vi räknade på hur många system är vi inne i. Totalt 30 system! Där kan man 

tänka att man kan se över om alla behövs! 30 system då kan man börja bli lite vindögd! Och det 

kan väl kännas lite grann ibland att det här systemet inte borde ligga på mig. Kanske på en 

sjuksköterska eller ett verksamhetsstöd som kanske ska jobba i det systemet. (Enhetschef 3) 

 

Dilemmat tycks dessutom fördjupas eftersom flera enhetschefer uttrycker att det också är 

personalens vilja att ha en närvarande chef: 

 

...utifrån min personal vill de att jag ska vara en närvarande chef naturligtvis. Att jag ska vara 

här ute i [gruppen] ofta. (Enhetschef 1) 

 

De flesta enhetscheferna i vårt intervjumaterial beskriver även svårigheter att finna personal 

med rätt kompetens och som kan tänka sig att arbeta inom äldreomsorgen. Enhetscheferna ger 

uttryck för en frustration över att den personal de förfogar över och kan få till sin verksamhet 

många gånger saknar utbildning och dessutom vissa brister i det svenska språket trots att dem 

är duktiga i det praktiska utförandet av arbetet. Det här menar enhetscheferna innebär att de 

krävs mer arbetsledning och handledning i verksamheten för att stötta och hjälpa sin personal 

som många gånger saknar rätt kompetens för yrket. En enhetschef uttrycker de på följande sätt:  

 

Sedan är det väldigt många som inte är utbildade och som har svenska som andraspråk och har 

jättesvårt med dom kraven som ställs när det kommer till genomförande planer, 



29 
 

kontaktmannaskap, förstå det här med bemötande och värdegrund, sådana här mer abstrakta 

saker som kan vara svårt att implementera och få människor på den här nivån om jag får säga 

så, outbildad personal, att förstå det, kan vara ganska svårt att förstå och hur det hänger ihop, 

helheten. Ska man få folk att jobba mot dom kvalitetsmålen som vi har på oss som krav då är 

det viktigt att personalen förstår, varför och hur, det är en utmaning, verkligen. Skillnaden om 

man skulle jobba som chef för dom som har gått en högskoleutbildning där man har helt andra 

saker i ryggsäcken, många har ju aldrig, ingen utbildning alls som jobbar hos oss, faktiskt. 

(Enhetschef 5) 

 

Enhetscheferna beskriver vidare sitt arbete som mycket fragmentiserat och reaktivt, där mycket 

tid ägnas åt att lösa mer eller mindre akuta problem som ofta är kopplade till personalfrågor. 

En enhetschef beskrev det som att: “Det är mycket att släcka bränder faktiskt till vardags” 

(enhetschef 2). Enhetscheferna beskriver också hur de ofta blir avbrutna när de exempelvis 

arbetar med administration på sina kontor. 

 

4.1.3 Mål- och resultatstyrning i äldreomsorgen 

Det framkommer i intervjuerna att det i enhetschefernas organisation finns ett fokus på 

efterkontroll och resultatuppföljning. Enhetscheferna beskriver att de förväntas rapportera in 

mycket resultat, både till sina överordnade chefer och till statliga myndigheter. 

 

Ja…det är ju en hel del vi ska rapportera varje månad. Vi ska rapportera kontinuitet, alltså hur 

mycket personal som är hos varje brukare och ekonomi. Vad är det mer vi brukar ha med? 

Avvikelser och så. Man har ju byggt upp en kontrollapparat. (Enhetschef 1) 

 

Det som enhetscheferna vittnar om under intervjuerna är alltså att mål- och resultatstyrning är 

centralt i deras arbete. Enhetscheferna har tagit upp hur olika kontrollmekanismer har byggts 

upp inom organisationen vilket kan ses som ett uttryck för mål- och resultatstyrning, där 

politiken och högre chefer pekar ut vilka mål som ska uppnås, men som de sedan är upp till 

enhetscheferna att förverkliga. Och som vi har sett tycks en naturlig konsekvens av denna 

ordning vara ett fokus på efterkontroll och resultatuppföljning. 

 

De ska ju lägga upp de stora penseldragen och så ska se till att det blir bra för de boende efter 

de stora penseldrag. (Enhetschef 4) 

 

Under intervjuerna framkommer att enhetscheferna anser att mål- och resultatstyrningen i stort 

sett råder i deras arbete i den bemärkelse att den övergripande målet till verksamheten sätts av 

antingen politikerna eller högre chefer och sedan bestämmer själva enhetscheferna hur de ska 

nå målet. Mål- och resultatstyrningen, jämför med den detaljstyrning modellen resulterar ökade 

möjligheter för enhetscheferna att styra sina egna verksamheter så länge de agerar innanför 

ramarna.   

 

Jag upplever inte att våra chefer har så höga, dom detaljstyr inte oss så mycket men vissa projekt 

eller arbetsmetoder som inte finns så mycket att argumentera kring utan det ska som bara göras 

men sedan huret ligger ganska mycket på oss vilket ibland är bra för att man känner sin egen 

verksamhet men ibland är det också svårt för att man känner att man inte riktigt vet, ja men, det 
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kan vara att man ska mäta eller någonting man ska genomföra, det är ju viktigt att jag förstår 

syftet för att kunna ta fram ett hur och motivera personalen till det. (Enhetschef 2) 

 

Trots att enhetscheferna upplever sig ha stort inflytande över hur målen ska uppnås, uppfattas 

inte alla mål som sätts inom äldreomsorgen som tydliga eftersom de inte tar hänsyn till de 

specifika förutsättningar som finns i den enskilda verksamheten: 

 

Jag tänker att dom politiska besluten är väldigt luddiga och väldigt stora och dom gäller 

egentligen för hela äldreomsorgen men den aktivitetsplan som vi har att förhålla oss till är direkt 

kopplad mot dom politiska besluten och då är det egentligen inte så mycket, ja men, vart står 

min verksamhet idag, är den mogen för det här steget, är det här det bästa, är de det här som vi 

verkligen behöver… (Enhetschef 2) 

 

En annan upplevelse som förekommer hos samtliga enhetscheferna gällande målsättning och 

kvalitetsuppföljning är att deras arbete genomförs i en människobehandlande organisation och 

att det uppkommer vissa situationer inom arbetet som kan vara svårt att mäta. De skulle kunna 

medföra att de kan försvåra mål- och resultatstyrningen som implementerats inom 

äldreomsorgen. Flera enhetschefer uttrycker sig skeptiska mot många av de mätverktyg som 

finns inom organisationen och frågar sig vad det egentligen är som mäts: 

 

Det är sällan man följer upp sådant som inte går att mäta. Men när man jobbar med människor, 

det är ganska mycket mjuka delar som inte går att kontrollera. Asså, hur är bemötandet? Jag kan 

ju lätt räkna hur många personer som har varit hemma hos en brukare men hur har det betett sig 

mot dom o.s.v. och vi jobbar ju med människor så, ja (Enhetschef 1). 

 

Ja, vi har mycket mallar, excel mallar om allt möjligt som vi ska fylla i, ganska kontinuerligt 

och det är ju som en form av uppåtkontroll och då handlar det ju mycket om har ni gjort det eller 

har ni inte gjort det. Men kanske inte så jättemycket om vad det gett för effekt och om hur det 

går utan mer ja- eller nej-frågor. (Enhetschef 2) 

 

4.1.4 Konkurrensutsättning 

I undersökningskommunen har man infört en kundvalsmodell enlig LOV för hemtjänst sedan 

2010. Frågan som här diskuteras är hur denna konkurrensutsättning uppfattades av 

enhetscheferna.  

 

Intervjuerna visade att de enhetschefer som hade erfarenhet av att arbeta i en konkurrensutsatt 

verksamhet också i huvudsak uppfattade konkurrens som ett positivt fenomen. Framförallt för 

att det ansågs bidra till en högre kvalitet på den egna verksamheten. En enhetschef som var med 

när kundvalssystemet infördes i kommunen beskriver det på följande sätt: 

 

Jag tror att de finns fördelar att vara konkurrensutsatt och särskilt kommunen för de kunde jag 

ändå se att de blir en skillnad, man snäppar upp verksamheten om man är konkurrensutsatt, man 

måste tänka på att man måste behålla sina brukare. (Enhetschef 5) 
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Men eftersom den kommunalt drivna hemtjänsten fortfarande själva skötte om vissa 

arbetsuppgifter, även hos de äldre som hade valt en privat utförare, uppfattades dock 

kundvalssystemet bygga på en orättvis konkurrenssituation: 

 

Jag är inte emot att man är konkurrensutsatt, även en kommunal verksamhet måste drivas på ett 

kostnadseffektivt sätt. De jag tror att jag är emot är hur den är utformad för jag tycker att det 

ska vara lika för alla parter….Absolut, vi ska ha konkurrens men vi ska göra det på samma 

villkor och det ska vara en bättre kontroll. (Enhetschef 1) 

 

Samtidigt framhåller en chef att konkurrensen visserligen skapar en drivkraft att åstadkomma 

en bättre kvalitet, men enhetschefen tycker samtidigt att de egentligen inte borde behövas, 

omvårdnad av god kvalitet borde vara en självklarhet oavsett om det finns konkurrens eller inte: 

 

Jag tycker att det är tragiskt för att jag tycker att vi ska jobba som dom privata, vi ska vara på 

tårna, vi ska nästan buga och bocka och se till så att dom får en god service men sedan att det 

ska krävas konkurrens är ju tråkigt, det kommer inte av sig själv. (Enhetschef 5) 

 

4.2 Analys 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur reformer och idéer inspirerade av NPM påverkar 

enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen och deras arbetssituation. I detta kapitel 

diskuteras och tolkas uppsatsens resultat med hjälp av tidigare forskning samt den beskrivning 

av NPM:s beståndsdelar som återfinns i kapitel två. 

 

4.2.1 Budgeten, ett dilemma? 

I uppsatsen har det framkommit att enhetscheferna i hög grad förhåller sig till sin verksamhets 

budget i sitt daglig arbete. Detta resultat tycks bekräftas av vad som har beskrivits i tidigare 

forskning, både i Sverige och internationellt, att enhetschefernas arbete i hög grad är 

budgetfokuserat (Antonsson, 2013; Berg, Barry & Chandler, 2011; Wolmesjö, 2005). Däremot 

har det i tidigare forskning pekat på att budgetansvaret för enhetschefer uppfattas som delvis 

positivt, exempelvis har lyft fram att enhetschefer uppfattar sig få större inflytande i 

verksamheten som de leder och att arbetsuppgifter blir tydligare. Samtidigt som det också har 

medfört negativa aspekter som högre arbetsbelastning (Björk, Forsberg Kakkunen & Bejero, 

2011; Shanks 2016). Shanks (2016) har beskrivit detta som att budgeten utgör ett tveeggat svärd 

för enhetschefer i socialt arbete, alltså ett ansvar som medför både positiva och negativa 

aspekter. Denna beskrivning stämmer inte överens med de resultat som har framkommit i denna 

uppsats. Tvärtom har enhetschefernas upplevelser av budgetansvar snarare beskrivit som 

någonting som står i konflikt med organisationens kärnvärden, vilket har tolkats som ett 

dilemma. Även om ingen enhetschef har uttalat sig direkt negativ till budgetansvar, finns inte 

heller några resultat som pekar på att det uppfattas som direkt positivt i något hänseende. I bästa 

fall har budgetansvaret uppfattats som någonting nödvändigt ont som följer av att 

enhetscheferna har ansvar att förvalta skattepengar på bästa sätt.  
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Ur en vidare mening kunde resultatet från uppsatsen inte enbart uppmärksamma ett stort 

budgetansvar bland enhetscheferna. Samtliga intervjuade enhetschefer menar att budgetansvar 

också ger upphov till en målkonflikt mellan det som uppfattades som verksamheten kärnvärde, 

att kunna ge omsorg med kvalitet för de äldre och å andra sidan att hålla verksamheten budgeten 

i balans. Det motstridiga kravet som enhetscheferna beskriver kan kopplas med 

kostnadsmedvetenhet vilket NPM förespråkar och syftar på att öka effektiviteten av offentliga 

sektorn (Hood, 1991, 1995). Några av enhetscheferna uttrycker till och med att kravet på budget 

i balans var viktigare än att upprätthålla god kvalitet på omsorgen, vilket leder till att en del 

enhetschefer att inte uppfylla minimikravet som verksamheten borde upprätthålla när det 

kommer till bemanningen. Enhetscheferna ansåg att de helst önskade prioritera att ge en god 

omsorg, däremot sätter verksamhetens budget en gräns att inte göra det vilket gör att arbetet 

kan karakteriseras som budgetstyrt, ett fenomen som finns beskriver i flera tidigare studier 

(Antonsson, 2013; Berg, Barry & Chandler, 2008). 

 

Uppsatsen resultat har vidare pekat på ett dilemma kring en budget i balans och upprätthållandet 

av en god kvalitet från en utav de intervjuade enhetscheferna som arbetar inom hemtjänsten. 

För den av enhetscheferna som ansvarade över en hemtjänstverksamhet i vår uppsats var 

dilemmat tydligare eftersom dennes ekonomiska utrymme styrdes av beviljade insatser från 

biståndshandläggare inom kommunen. Wolmesjö (2005) menar att till följd av införande av 

beställar- och utförarmodell inom hemtjänsten har biståndsbedömningen i hemtjänsten inte 

kunnat utföras i samma takt som de äldres behov förändras. Därför tvingas vårdbiträden och 

undersköterskor många gånger själva göra egna informella behovsbedömningar och utöka 

insatserna åt de äldre. Det formella beslutet om utökning av insatser tas sedan av 

biståndshandläggare i efterhand. Denna eftersläpning av biståndsbesluten fanns inte när 

biståndshandläggningen och arbetsledarrollen var integrerad i rollen som hemtjänstassistent 

menar Wolmesjö (2005). Resultatet från uppsatsen pekar åt samma riktning där en av 

enhetscheferna vittnar om att personalen ibland utför arbete som de anser att de finns behov av 

men som inte är biståndsbedömt och därmed inte beviljats brukaren. De hela kan uttryckas som 

att arbete utförs utan att de leder till någon ekonomisk ersättning för verksamheten. Vilket kan 

tyckas vara ett irrationellt beteende, men det är kanske mer adekvat att tolka det som att 

personalen agerar omsorgsrationellt (Wærness, 1984, 1996). 

 

Sammanfattningsvis uppstår en motsägelsefull situation som å ena sidan tvingar enhetscheferna 

att arbeta för att hålla budgeten och å andra sidan utförs en del arbetsuppgifter utan att 

verksamheten får betalt för insatserna men upprätthåller en god kvalitet på omsorgen de äldre 

får.  

 

4.2.2 Administration och ledarskap, en komplex balansgång? 

Ett resultat som visade sig i uppsatsen var att samtliga enhetschefer uppfattade att 

administrativa uppgifter tog mycket tid och stod i vägen för arbetsuppgifter som de egentligen 

ville göra. De framkom att enhetscheferna istället för att ägna stor del av sin arbetsdag åt 

administration, önskade att få arbeta nära sin personal i större utsträckning och i allmänhet få 

utrymme att vara mer verksamhetsnära. Den arbetspraktik som enhetscheferna skildrar finns 

även beskriven i forskningslitteraturen. Exempelvis Antonsson (2013) skriver att enhetschefer 



33 
 

inom äldreomsorgen har ett totalansvar vilket avser ekonomiska resultat och utförandet av 

administrativa uppgifter i stor utsträckning. Enligt de intervjuade uppstår problematiken på 

grund av att de är mycket resultat som ska följas upp och återrapporteras, vilket skapar hög 

arbetsbelastning för enhetscheferna och de tvingas därför att nedprioritera att arbeta nära sin 

personal. 

 

Ett dilemma kan här identifieras. Enhetscheferna uttrycker en vilja att arbeta närmare sin 

personal med bland annat handledning i högre utsträckning, men upplever sig samtidigt 

tvingade att nedprioritera den typen av arbetsuppgifter på grund av den stora mängden 

administration som de förväntas utföra. Dilemmat kan sägas fördjupas ytterligare genom att 

enhetscheferna i uppsatsen ger uttryck för att deras medarbetare önskar en mer närvarande chef. 

Annorlunda uttryckt innebär dilemmat en diskrepans mellan vad enhetscheferna säger sig vilja 

ägna sin tid åt och vad de upplever att de faktiskt ägnar tid åt. En möjlig tolkning av dilemmat 

är att ett resultat av enhetscheferna befinner sig närmast det operativa samt strategiska arbetet 

inom organisationen vilket utsätter dem för motstridiga intressen dels från sin personal och dels 

från höga chefer och politiker. Wolmesjö har kallat denna arbetssituation som enhetscheferna 

upplever i sina uppdrag som Hamburgarsyndromet (Wolmesjö, 2008, s. 149). Som nämnt 

hanterar enhetscheferna dessa motstridiga krav bland annat genom att prioritera administrativa 

uppgifter över att vara en närvarande chef till sin personal vilket alltså ger upphov till ett 

dilemma där enhetscheferna upplever en diskrepans mellan vad de vill göra och vad de faktiskt 

gör. 

 

I uppsatsen beskriver majoriteten av enhetscheferna ett arbete som till sin karaktär är 

fragmentiserat och reaktivt. Mycket tid ägnas åt att lösa mer eller mindre akuta problem som 

ofta är kopplade till personalfrågor. En enhetschef i uppsatsen uttrycker detta som att arbetet 

många gånger handlar om att släcka bränder. Enhetscheferna menar också att de ofta blir 

avbrutna när de arbetar med administrativa uppgifter och att de ständigt behöver vara beredd 

för att kunna hantera situationer som kan tänkas uppstå i verksamheten. Dessa resultat bekräftas 

av tidigare forskning som menar att enhetschefer ofta ställs inför akuta arbetsuppgifter som 

måste prioriteras. Det här är något som tycks gälla för enhetschefer i Sverige (Shanks, 2016) 

såväl som i England (Berg, Barry & Chandler, 2008). Den tolkning som kan göras är att 

enhetscheferna ger uttryck för en stressfull tillvaro där de inte hinner med sina arbetsuppgifter. 

 

En andra möjlig tolkning av dilemmat skulle kunna vara att, i linje med vad Karlsson (2006) 

beskriver i sin avhandling, att förändringen av arbetsfördelningen inte kan beskrivas som en 

konsekvens av NPM inspirerade reformer. Dock när det kommer till uttryck i samband med 

NPM inspirerade reformer och vad mål- och resultatstyrning har bidragit till att det 

administrativa arbetet av enhetscheferna har ökat de senaste decennierna. En av enhetscheferna 

i uppsatsen som har arbetat under lång tid i kommunen beskriver att det nuförtiden är mycket 

administrativt arbete som ska göras eftersom mycket ska kvalitetssäkras, kontrolleras och 

registreras. 
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4.2.3 Går omsorgskvalitet att mäta? 

Att leda offentlig sektor genom mål- och resultatstyrning, istället för genom regelstyrning i 

syfte att höja effektiviteten är en hörnsten inom NPM doktrinen (Almqvist, 2006; Hood, 1991). 

I denna uppsats har det framkommit att enhetscheferna själva bestämmer hur de ska uppnå sin 

verksamhets mål, medans målen pekas ut av politiker och högre chefer. Enhetscheferna 

beskriver därför att de upplever sig ha ett stort inflytande över hur den verksamhet som de leder 

ska styras. Karlsson (2006) beskrivs detta inflytande som handlingsfrihet och har stark 

anknytning till NPM reformer inom offentlig sektor. Denna decentralisering inom offentlig 

sektor innebär en nedflyttning av ansvar till enskilda resultatenheter och deras ledning (Hood, 

1995). Decentraliseringen uppfattas i flera studier som både positiv och negativ av 

enhetscheferna (Björk, Kankkunen Forsberg & Bejerot, 2011; Shanks, 2016).  Det positiva är 

att enhetscheferna får mer handlingsfrihet vilket har resulterat i utökat inflytande över de egna 

verksamheterna medan det negativa är ökade krav på att uppnå verksamhetens mål inom de 

givna ekonomiska ramarna. Vilket har inneburit att enhetscheferna har ett stort ansvar att 

förverkliga verksamhetens mål som har pekats ut av politiker och högre chefer i förvaltningen. 

Det här stämmer överens med denna uppsats resultat som visar att de intervjuade 

enhetscheferna upplever sig ha stort inflytande över sina verksamheter men det tycks samtidigt 

leda till en ökning av administrativa uppgifter i form av regelbunden återrapportering och 

verksamhetsuppföljningar till högre chefer.  

Mål- och resultatstyrning medför, som har beskrivits ovan, ett fokus på efterkontroll och 

resultatuppföljning. Ett illustrativt exempel på just det är hur en av de intervjuade 

enhetscheferna i uppsatsen vittnar om hur kommunen har byggt upp vad denne uppfattar som 

en kontrollapparat inom organisationen. Medan en annan av enhetscheferna beskriver hur denne 

arbetar i ett 30-tal datorsystem, där många kan kopplas till resultatredovisning. Sammantaget 

ger det en bild av att enhetschefernas administrativa arbetsbörda ökat på grund av alla dessa 

kontroll- och resultatuppföljningar vilket kan kopplas till NPM- inspirerade reformer.   

Diskussionen i forskningslitteraturen om att denna efterkontroll och resultatuppföljning 

beskriver en ökad administrativ arbetsbörda för enhetschefer inom äldreomsorgen och kopplas 

ihop med sämre arbetsmiljö för enhetschefer (Karlsson, 2006; Shanks, 2016; Wolmesjö, 2005), 

liksom tydligt framkom i resultaten av denna uppsats. Karlsson (2006) menar att 

decentralisering av budget- och administrativa ansvaret till enhetschefer har resulterat i en större 

arbetsbörda samtidigt som det ökar enhetschefernas inflytande över sina verksamheter. Även 

Shanks (2016) beskriver detta förhållande i sin avhandling på följande sätt: 

In general, a less positive consequence of increased responsibilities/demands, together with an 

increased amount of administrative duties and other tasks, is that gaining more responsibilities 

and more tasks must mean either longer working hours or the need to prioritize some tasks over 

others. (s.104-105) 

Uppsatsens resultat visar på en samstämmighet bland enhetscheferna i frågan om hur det 

upplever sin handlingsfrihet, det betraktas som positivt. Ett resultat som bekräftas av flertalet 

andra studier (Antonsson, 2013; Karlsson, 2006; Wolmesjö, 2005). Däremot tyder uppsatsens 

resultat på att de intervjuade enhetscheferna upplever att den övergripande målet som sätts av 
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politiker och högre förvaltningschefer ibland är otydliga och att de inte anpassade till de 

enskilda verksamheternas förutsättningar vilket i sin tur upplevs försvåra arbetet.  

Dessutom lyfter några av de intervjuade enhetscheferna fram en upplevd problematik med 

kvalitetsbedömningar inom äldreomsorg. De menar att kvaliteten på de omsorgsarbetet som 

utförs är svår att mäta på ett tillfredsställande sätt. Vilket kan leda till felaktiga slutsatser om 

kvaliteten av omsorgen de erbjuder till de äldre. Enligt de intervjuade enhetscheferna 

kännetecknas kvalitet på personalens arbete i äldreomsorg av abstrakta och svårmätbara värden, 

till exempel förmåga till gott bemötande och empati, vilket de kvalitetsmätningsverktyg som 

används inom verksamheten, enligt enhetscheferna, har svårt att fånga upp. Christensen, 

Lægreid, Roness och Røvik (2004) beskriver kvalitetsmätningarna inom äldreomsorgen som 

komplext då de finns både kvantifierade och abstrakta värden i arbetet som är svåra att mäta. 

De menar att mäta effektiviteten på omsorgens kvalitet genom de abstrakta värden kan leda till 

vilseledande slutsatser då det grundar sig på subjektivt upplevda känslor. Den tolkning som kan 

göras är att enhetscheferna upplever att kvalitetsutvärderingar av äldreomsorg behöver 

instrument som kan beskriva även de mer abstrakta värden vilka antas vara centrala för en god 

kvalitet på verksamheten. 

Sammanfattningsvis pekar de resultat som har diskuterats under denna rubrik på att 

resultatrapportering utgör en väsentlig del av enhetschefernas arbete. Vilket kan kopplas till 

några av NPM doktrinens centrala teser: att decentralisera ansvaret i offentliga verksamheter 

till självständiga resultatenheter och samtidigt skifta fokus från regelstyrning till mål- och 

resultatstyrningen i syfte att uppnå ökad kostnadsmedvetenhet (Hood, 1995). Utöver de visar 

resultaten att å ena sida har enhetschefernas stor handlingsfrihet och å andra sidan har de ett 

begränsat handlingsutrymme på grund av exempelvis budget och verksamhetens riktlinjer 

(Karlsson, 2006). Detta kan uppfattas som paradoxalt i likhet med vad Wolmesjö (2008) har 

beskrivit: 

Förstalinjens chefer kan, av dem de är satta att leda, uppfattas som autonoma och med 

makt att ta beslut, men själva ser de sig som styrda och begränsade av formella ramar och 

omgivningens krav och förväntningar. Det är snarare vanmakt än makt de intervjuade 

cheferna beskriver. (s. 157) 

4.2.4 Konkurrens på (o)lika villkor? 

Resultatet från denna uppsats vittnar om hur enhetschefernas syn på konkurrens inom den 

svenska äldreomsorgen ser ut att i huvudsak överensstämma med den litteratur som finns att 

tillgå på området. De säger bland annat att införandet av konkurrens inom äldreomsorgen 

handlar om att de skulle bidra till sänkta kostnader och ökad kvalitet, vilket är samma argument 

som har lyfts fram i den statliga utredningen som föregick LOV (SOU 2008:15). I en studie där 

tjänstemän i 15 kommuner intervjuades pekade resultaten på att tjänstemännen hade en positiv 

syn på konkurrensutsättning inom äldreomsorgen men de kunde inte svara på om de hade 

bidragit till minskade kostnader eller ökad kvalitet i verksamheterna (Konkurrensverket, 2009).  

 

Samtliga enhetschefer som har intervjuats i denna uppsats resonerar på liknande sätt när de 

kommer till synen på konkurrensutsättning i äldreomsorg. Alla tillfrågade enhetschefer ser 
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konkurrensutsättning som något positivt. Här ska påpekas att endast två av deltagarna hade egna 

erfarenheter av att arbeta i en konkurrensutsatt verksamhet medans de övriga tre deltagarna inte 

hade sådana erfarenheter. Att ingen av enhetscheferna uttrycker sig negativt kring konkurrens 

skulle kunna förstås som att enhetschefernas uppfattning är att de inte uppfattar några problem 

med konkurrensutsättning av äldreomsorg. Studier, exempelvis Möller (1996), visar att i en 

kommun där det finns valfrihetssystem stärks äldres möjlighet att utöva sin makt, det vill säga 

att antingen klaga, Voice eller byta utförare, Exit. Vilket i sin tur kan påverka kvaliteten på de 

tjänster de äldre får från äldreomsorgen. Men om äldreomsorgen drivs som ett monopol av 

kommunen själv har de äldre enligt Möller (1996) enbart möjligheten att klaga, Voice. 

 

Uppsatsens resultat pekar också på att två deltagare hade svårt att svara på vilka konsekvenser 

konkurrensutsättning skulle kunna leda till. De övriga tre deltagarna i studien menade att 

konkurrens bör leda till ökad kvalitet och sänkta kostnader men kunde inte styrka sin tes om att 

så faktiskt var fallet. Det överensstämmer också med vad litteraturen säger. Szebehely (2011) 

skriver att kunskap om konkurrensutsättningens konsekvenser för brukare och personal samt 

kommunernas kostnader är områden som har en mycket begränsad statistik på 

konkurrensutsättningens påverkan. Några av de intervjuade enhetscheferna hade ingen 

föreställning om konkurrensens påverkan vilket är intressant med tanke på att samtliga 

enhetschefer ställde sig positiv till konkurrens i allmänhet. De skulle kunna förstås genom att 

begreppet ger upphov till positiva konnotationer och därför förespråkas av samtliga 

enhetschefer, oavsett om de har erfarenheter av konkurrensutsättning eller inte. 

 

Ett annat resultat från uppsatsen var att en av enhetscheferna uttryckte en frustration över 

förutsättningarna för konkurrensen mellan privata och kommunala utförare. Enhetschefen 

beskrev lagen om valfrihetssystem som en konkurrensmodell som bygger på ojämlika villkor, 

där privata aktörer är de som gynnas. Enligt gällande lagstiftning får privata utförare, men inte 

kommunala, bland annat att erbjuda icke-biståndsbedömda tilläggstjänster mot betalning (prop. 

2008/09:29). Det här menar enhetschefen leder till en orättvis konkurrensfördel för privata 

utförare eftersom de då kan erbjuda och locka med tilläggstjänster för att värva en brukare vilket 

inte den kommunala hemtjänsten får göra. Enhetschefen ansåg därför att konkurrens i regel kan 

vara något bra, men att de då ska vara på lika villkor och menade att så inte var fallet. 

 

Enhetschefen får medhåll från litteraturen av bland andra Szebehely (2011). Hon menar att 

möjligheten att erbjuda tilläggstjänster leder till en konkurrensfördel som privata utförare kan 

dra nytta av. Szebehely beskriver vidare att den här fördelen tillsammans med 

skattereduceringen på hushållsnära tjänster kan leda till att grupper av äldre med större kapital 

dras till privata utförare inom hemtjänsten. De kan med dessa tilläggstjänster få hjälp med 

uppgifter i hushållet som kommunen inte kan erbjuda och de kan med en privat utförare få hjälp 

av samma personal med både tilläggstjänster och de biståndsbedömda insatserna.  
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5. Avslutande diskussion 

Som har framgått av ovanstående kapitel tycks denna uppsats resultat i huvudsak bekräfta vad 

tidigare studier har kommit fram till. Dessa resultat är som följer: 

 

• Enhetschefernas arbete kan karakteriseras som budgetstyrt i den meningen att budget 

utgör en naturlig referenspunkt vid alla beslut som cheferna tar och något som de 

beskriver att de ägnar mycket tid att tänka på.  

• Vilket tycks ge upphov till ett dilemma där enhetscheferna ställs inför att prioritera 

mellan att å ena sidan hålla budgeten i balans och å andra sidan att upprätthålla kvalitetet 

på den omsorg som de äldre får. 

• Enhetscheferna beskriver att de ägnar mycket arbetstid åt administrativt arbetet som 

delvis uppstår på grund av kontinuerliga och återkommande resultatuppföljningar.  

• Detta förhållande ger upphov till ytterligare ett dilemma där enhetscheferna tvingas 

nedprioritera att vara en närvarande chef och istället fokusera på det administrativa 

arbetet som de förväntas utföra.  

• Samtliga enhetschefer har uttryckt sig positivt till konkurrens och där majoriteten ansågs 

att konkurrensen skulle kunna leda till ökad kvalitet och sänkta kostnader men hade 

samtidigt svårt att motivera sin åsikt. 

• Slutligen visade uppsatsen att förutsättningarna för konkurrens mellan privata och 

kommunala utförare uppfattades vara orättvis. Främst eftersom privata 

hemtjänstutförare hade möjlighet att även sälja extra tjänster, vilket den kommunala 

hemtjänsten inte fick göra. 

 

Med dessa resultat kan uppsatsens syfte, som har varit att undersöka hur reformer och idéer 

inspirerade av NPM upplevs av enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen, sägas vara 

uppfyllt. Detta eftersom resultaten belyser hur enhetscheferna upplever en rad centrala NPM-

inspirerade reformer som har beskrivits i litteraturen konkurrensutsättning, decentraliserat 

budgetansvar, mål- och resultatstyrning samt fokus på efterkontroll (Hood, 1995). 

 

De resultaten pekar på är att administration och budget utgör naturliga fokus i enhetschefernas 

dagliga arbete. Även om i stort sett alla enhetschefer samtidigt uttrycker en vilja att få arbeta 

mer och närmare sin personalgrupp. Mot bakgrund av dessa resultat skulle enhetscheferna 

beskrivas som att de är effektivitetsorienterade chefer, snarare än kommunikativa ledare (jfr. 

Wolmesjö, 2005).  

 

En fråga som väcks när resultaten summeras är om den stora mängden administration och 

budgetfokus som enhetscheferna beskriver är själva orsaken till denna reaktiva arbetspraktik 

med akuta personalproblem som har beskrivits i både resultat- och analysdelen av uppsatsen? 

Om cheferna hade haft möjlighet att vara mer närvarande hos sin personal hade kanske mycket 

akuta personalfrågor kunnat avvärjas i ett tidigare skede, innan de blivit just akuta? Tidigare 

forskning tyder på att en chef i omsorgsarbete som är närvarande och snabbt kan stödja och 

handleda sin personal också ägnar mindre tid åt personalfrågor och konflikthantering 

(Wolmesjö, 2005). 
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Inte minst på särskilda boenden, som de flesta av de enhetschefer som har intervjuats i denna 

uppsats, kan det tyckas behövas en chef som kan vara närvarande och kan stödja sin personal. 

Äldre som flyttar in på särskilt boende är ofta dementa eller har på andra sätt stora 

omsorgsbehov och den tid som äldre spenderar på boenden innan de avlider har också minskat 

över tid (SOU 2017:21). Med andra ord är många av de äldre som flyttar in på särskilt boende 

är på väg mot slutet av sina liv. Samtidigt har forskning kring omsorg av äldre med tilltagande 

funktionsnedsättning och sjukdom betonat att omsorgen inte endast bör handla om att hjälpa 

dem med praktiska göromål och medicinska insatser. Istället borde ett mer holistiskt perspektiv 

anläggas, där omsorgen även innefattar att hantera existentiella frågor relaterade förlusten av 

autonomi, liv och död samt att upprätthålla äldre sociala nätverk (Hallberg, 2006). Dessutom 

menar Wærness (1984) att kvalitet på omsorgs är avhängigt en god relation mellan personalen 

och den äldre för att kunna anpassa omsorgen till de specifika behov som den enskilda individen 

har för ögonblicket. Vilket ställer ytterligare krav på personalens kompetens.  

 

I resultatdelen framkom det att en av de största svårigheterna som enhetscheferna såg i sitt 

arbete handlade om att rekrytera kompetent personal. Där både utbildningsnivå och språkbrister 

framhölls. Vilket betyder att en del av personalen som arbetar med äldre med stora 

omsorgsbehov som innefattar såväl medicinska, praktiska som existentiella dimensioner av 

enhetscheferna har beskrivits sakna kompetens. Vilket väcker frågor om inte enhetschefer borde 

ges större möjlighet att få handleda sin personal i det komplexa omsorgsarbete, istället för att 

ägna sig åt administrativa uppgifter i så stor utsträckning som resultaten i denna uppsats tyder 

på?  

 

Ytterligare en fråga som väcks är vilka värden som en enhetschef i äldreomsorgen bör 

eftersträva att förverkliga? Uppsatsens resultat visar på ett dilemma för enhetscheferna mellan 

att å ena sidan hålla verksamhetens budget i balans och å andra sidan att upprätthålla god 

kvalitet på omsorgen för de äldre. Vi kallar detta för budgetdilemmat. Lundqvist (1998) har 

utformat en teoretisk modell som beskriver de värden som en offentlig tjänsteperson måste 

balansera mellan i sin yrkesutövning, Lundqvist kallar modellen för Vårt offentliga etos. Enligt 

Lundqvist går det att skilja på två kategorier av värden, demokrativärden respektive 

ekonomivärden. Demokrativärden handlar enligt Lundqvist om öppenhet, medborgarinflytande 

och att alla ska vara lika inför lagen. Ekonomivärden handlar om att de är målen som avgör 

vilka medel som ska användas, en strävan om att minska kostnader för olika åtgärder samt 

effektiv resursanvändning för att kunna uppnå största tänkbara produktivitet.  

 

Utan att kunna dra några säkra slutsatser från materialet pekar ändå resultaten på att vissa av 

NPM influerade reformerna tycks leda till att enhetscheferna i vissa frågor prioriterar vad 

Lundqvist (1998) kallar ekonomivärden över demokrativärden. Budgetdilemmat som har 

beskrivits ovan kan förstås som en konflikt mellan ekonomi- och demokrativärden. Resultaten 

tyder på att budgeten, alltså ekonomivärden, prioriteras av enhetscheferna. Enligt Lundqvist 

(1998) bör tjänstemän beakta båda dessa typer av värden samtidigt, men det bör också råda 

balans dem emellan. De här väcker i sin tur frågor om en styrningsideologi som betonar 

kostnadseffektivitet och minskade offentliga utgifter är förenlig med en människobehandlande 

organisation som exempelvis ett särskilt boende eller en hemtjänstverksamhet? 
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Uppsatsens resultat kan inte fastställa vad den konkreta effekten av konkurrensutsättningen gett 

till offentliga äldreomsorgen, gällande både kostnadseffektivitet och kvalitet, i likhet med andra 

tidigare studier. De intervjuade enhetscheferna hade en positiv syn på konkurrensutsättningen, 

men kunde inte svara på om de hade bidragit till minskade kostnader eller ökad kvalitet i 

verksamheterna. För att uppsatsen ska kunna visa vad konkurrenspåverkan i den undersökta 

kommunen behövs ett större empiriskt underlag.  

 

Resultaten kan tyckas ge en dyster bild av enhetschefernas arbete. Det ska därför tydliggöras 

att den bild som har beskrivits i uppsatsen inte nödvändigtvis stämmer överens med exakt vad 

alla enhetschefer har beskrivit i intervjuerna. Här finns vissa variationer i materialet. Det 

representerar däremot genomgående trender eller teman i materialet. Dessutom representerar 

resultaten en tolkning av intervjuerna som gjorts av uppsatsens författare, en tolkning som inte 

nödvändigtvis måste delas av de intervjuade enhetscheferna.  

 

Det hade också gått att presentera motbilder av de resultat som redogörs för här. För den som 

hade velat skriva en uppsats om exempelvis enhetschefers starka engagemang och dedikation 

för sitt arbete hade det varit fullt möjligt utifrån vårt material. Denna uppsats har dock inte haft 

den ambitionen, istället har fokus enbart varit på vissa delar av enhetschefernas arbete som kan 

kopplas till en specifik styrningsfilosofi. Vilket vi hoppas har framkommit med all önskvärd 

tydlighet för läsaren. 

 

Det kan också vara värt att understryka att NPM är ett uttryck för en ökad ambition inom 

offentlig sektor, att offentlig sektor ska kunna åstadkomma både god kvalitet på servicen till 

medborgarna och samtidigt vara kostnadseffektiv och transparent (Karlsson, 2017). Avsikten 

med denna uppsats har alltså inte varit att på ideologiska grunder avfärd NPM doktrinen, utan 

att försöka peka på konsekvenser som de har lett till. 

5.2 Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsens gång har de uppkommit några intressanta tankar kring ämnet. Dessa väckta 

tankar har inte behandlats i studien på grund av att det inte har varit uppsatsen syfte att 

undersöka eller på grund av att det tidsutrymme som uppsatsen ska genomföras på inte har 

tillåtit oss att göra det. 

 

Det skulle vara intressant att utifrån de två dilemman som har identifierats i uppsatsen designa 

en vinjettstudie där enhetschefer gavs möjlighet att utveckla hur de tänker kring dessa två 

dilemman utifrån visserligen fiktiva men konkreta fall. Det skulle kunna ge en fördjupad bild 

av hur enhetschefer resonerar när olika värden kolliderar. Båda teman är variationer på den 

grundläggande frågan om hur samhällets begränsade resurser bör fördelas, vilket blir extra 

tydligt i frågan om budgetansvar. NPM doktrinen med sitt fokus på decentralisering av ansvar 

och fokus på utfall kan därför sägas ha flyttat denna fråga ner till enhetschefsnivå, vilket gör 

det nödvändigt att skapa kunskap om hur de människor som befinner sig i dessa 

ansvarspositioner hanterar dem. 
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En annan aspekt som framtida studier får utvisa är vilken effekt NPM har haft på enhetschefers 

arbetsmiljö. Därutöver skulle det vara intressant är att integrera ett genusperspektiv i en 

liknande uppsats. Att äldreomsorgen är en stark kvinnodominerad verksamhet var något som 

framgick med all önskvärd tydlighet under arbetet. Det kan därför vara intressant att 

problematisera och analysera NPM reformer i äldreomsorgen utifrån ett genusperspektiv. Till 

sist skulle de vara intressant att studera påverkan av NPM bland chefer som befinner sig i olika 

hierarkiska positioner för att fastställa skillnader och likheter mellan olika chefsnivåer.  
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Bilaga I: Missivbrev 

Hej, vill du delta i en studie om ledning och styrning av socialt arbete? 

Vi är tre studenter som läser 6:e terminen på socionomprogrammet vid Umeå universitet. Vi 

arbetar för närvarande med en examensuppsats på kandidatnivå. Uppsatsens syfte är att studera 

ledning och styrning av socialt arbete kopplat till trenden av ökad marknadisering inom 

äldreomsorgen. Med marknadisering avses att idéer från det privata näringslivet implementeras 

i den offentliga sektorn med målet att uppnå ökad effektivitet. Exempel på marknadisering är 

decentraliserat budgetansvar, konkurrensutsättning av offentliga verksamheter och ökat fokus 

på mätbara resultat. Ett annat ord för marknadisering som ibland används i 

forskningslitteraturen är New Public Management (NPM). Vår önskan är att undersöka ämnet 

genom att utföra intervjuer med ett antal enhetschefer. 

I intervjuerna kommer vi att ställa frågor om bland annat hur intervjupersonerna ser på sin roll 

som chef, vilket ansvar det medför och verksamhetens organisatoriska förutsättningar. Vi 

räknar med att intervjuerna kommer att ta omkring 45 minuter och intervjun kommer att ske på 

den plats som intervjupersonen väljer. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan 

transkriberas. I rapporteringen av resultaten kommer alla intervjudeltagare att vara 

avidentifierade så att det inte går att koppla resultatet till någon enskild individ. När uppsatsen 

är färdig och blivit godkänd kommer den att publiceras i en digital vetenskaplig databas (Diva). 

Transkriberingar och ljudupptagningar av genomförda intervjuer kommer däremot att förstöras.  

Att delta i studien är helt frivilligt och det är fullt möjligt att avbryta deltagandet under studiens 

gång utan närmare motivering. Vi vill med det här brevet undersöka ditt intresse för att 

medverka i en intervju. Om du är intresserad av att delta i en intervju, hör av dig till oss genom 

att svara på detta mail. 

Har du några frågor ber vi dig i första hand att vända dig till Binyam Solomon. 

Studenter:  

Binyam Solomon Fredrik Norberg  Mathias Eriksson 

binsol2727@gmail.com fredriknorberg@live.se            maer0413@gapps.umu.se 

073-XXXXXXX 073-XXXXXXX   073-XXXXXXX 

 

Handledare: 

Urban Karlsson 

Universitetslektor  

urban.karlsson@umu.se  

 

 

Med Vänlig Hälsning 

Binyam, Fredrik och Mathias 
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Bilaga II: Intervjuguide 

Allmänfrågor 

• Kön: M /K 

• Ålder: 

• Varför sökte du ett arbete med chefsbefattning? 

• hur länge har du arbetat som enhetschef? 

• Vad är din utbildningsbakgrund/yrkesbakgrund? 

• Kan du berätta om vad ditt arbete innebär? Vad gör du en vanlig arbetsdag? 

• Vad tycker du om ditt arbete?  

• Har ditt arbete förändrats på något väsentligt sett över tid? På vilket sätt? 

Ledarskap  

• Vilka krav ställs på dig som chef? 

• Tycker du att det är någon skillnad att vara chef i äldreomsorgen än till exempel i ett 

privat företag? 

• Vad ägnar du din tid åt? Administration? Brukarfrågor? Leda personalgruppen? 

Strategisk verksamhetsutveckling? Något annat? 

• Hinner du att balansera din arbetstid mellan den administration och strategisk 

verksamhetsutveckling? 

• Hur ser ditt eget handlingsutrymme ut, dvs möjligheten att styra över ditt eget arbete i 

verksamheten?  På vilket sätt? 

• Hur stort inflytande/kontroll har kommunpolitiker och högre tjänstemän, t.ex. direktörer 

och verksamhetschefer i ditt arbete? 

• Vilka svårigheter ser du som chef? 

• Vilka möjligheter ser du som chef?  

• Ser du några svårigheter en chef möter idag jämfört med 10 år sedan (eller från den tid 

intervjupersonen börjar jobba som chef) 

• Ser du några möjligheter en chef möter idag jämfört med 10 år sedan (eller från den tid 

intervjupersonen börjar jobba som chef) 

Budget och resultatstyrning 

• Hur följer ni upp resultat och utvärderar den egna verksamheten? 

• Vad är ett bra resultat för eran verksamhet anser du? 

• Hur mycket tänker du på budgeten i ditt dagliga arbete? 

• Ställs du eller tvingas du göra prioriteringar i ditt chefskap? Kan du ge några exempel? 

• Vad tänker du kring att hålla budgeten i balans och samtidigt hålla god kvalitet på 

omsorg för brukarna? 

• Hur ser du på din befogenhet att fatta egna beslut när det kommer till verksamhetens 

budget? 

sida (1)2  
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Konkurrens och privatisering 

• Skulle du säga att ni är konkurrensutsatta? Om ja, vad innebär det för er? 

• Efter införandet av lagen om valfrihetssystem (LOV) 2009 finns det konkurrens inom 

äldreomsorgen mellan privata utförare och kommunala utförare. Vilken betydelse tror 

du denna konkurrenssituation generellt haft för äldreomsorgen effektiviteten och 

omsorgenskvalitén? 

• Om nej på första frågan, Skulle det vara annorlunda för din verksamhet om ni vore 

konkurrensutsatta? 

• Skulle det vara annorlunda för din verksamhet om även nattinsatser och särskilt boende 

vore konkurrensutsatt? 

• Vad innebär det för din verksamhet att den är konkurrensutsatt? Måste du anpassa ditt 

ledarskap på grund av detta? 

• Skulle det vara annorlunda för din verksamhet om även nattinsatser och särskilt boende 

vore konkurrensutsatt? 
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Bilaga III: Arbetsfördelning  

Eftersom vi är tre studenter som har skrivit denna uppgift tillsammans kan det vara en god idé 

att ansvarsfördelningen tydliggörs. Tyvärr låter det sig inte med enkelhet göras. Vi har nämligen 

under arbetsprocessen arbetet gemensamt med alla delar av arbetet, utan någon tydligt 

avgränsad ansvarsfördelning. Samtliga steg i uppsatsskrivandet har vi gemensamt diskuterat för 

hur vi ska genomföra och därefter också genomfört dem tillsammans. Vems intellektuella 

tankeprocess som ligger bakom vilken del av arbetet går därför enligt vår mening inte att 

avgöra. Därför betraktar vi den färdiga uppsatsen som resultatet av en gemensam ansträngning. 

 


