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Förord 
 
Skövde 2018 

Vi vill på detta sätt tacka de personer som möjliggjort vår studie avseende hållbart syn- och 

arbetssätt inom offentlig sektor. Ett stort tack skall riktas till medarbetarna inom offentlig sektor 

som utgjort studiens intervjupersoner och bidragit med många intressanta tankar avseende 

studiens frågeställningar. Vi vill därtill tacka vår handledare Anna Larsson för stöd och 

inspiration under arbetsprocessen med studien samt för konstruktiva kommentarer i samband 

med slutinlämningen av arbetet. Slutligen vill vi tacka vår examinator Helen Stockhult för 

värdefulla synpunkter och konstruktiv kritik. 

 
  



Sammanfattning 

Bakgrund: Offentlig sektor har under de senaste decennierna genomgått omfattande 

omorganiseringar och reformer som syftat till att göra den allmänna välfärden mer effektiv. 

Enligt tidigare forskning har dock dessa reformer inte varit tillräckligt bra anpassade för 

offentlig sektor. Influenser hämtade från det privata näringslivet har medfört konsekvenser för 

såväl arbetssätt, de samhälleliga intressena och inte minst medarbetarnas arbetssituation. Med 

utgångspunkt i denna bakgrund har studien följande problemformulering: 

• Vad anser medarbetare inom offentlig sektor är ett hållbart syn- och arbetssätt och kan 

det innebära en förening av den offentliga traditionen och influenser från den privata 

sektorn? 

Syfte: Syftet med denna studie är att ur ett medarbetarperspektiv utforska innebörden av ett 

hållbart syn- och arbetssätt inom offentlig sektor samt vart detta tar sin utgångspunkt. 

Metod: Studien har utgått från en kvalitativ metod för insamling av empiriskt material. Detta 

har skett genom 10 semistrukturerade intervjuer med medarbetare som är verksamma inom 

kommuner och region, geografiskt avgränsat till Västra Götalands län. 

Resultat och analys: Studiens resultat presenteras genom en tematisering efter fem 

övergripande områden som författarna identifierat som återkommande i samtalen. Dessa är: 

effektivisering, styrning, tillit, vikten av att värna om medarbetaren samt förskjutning av 

arbetsuppgifter. I analysen bekräftas och dementeras studiens resultat av tidigare forskning och 

här synliggörs därtill förslag till förbättringar ur ett medarbetarperspektiv. 

Slutsatser: Studien visar att ett hållbart syn- och arbetssätt bland annat inkluderar tillit till 

medarbetaren, likabehandling och rättvisa med en hög grad av autonomi och professionell logik 

i arbetssättet. Medarbetare inom offentlig sektor är öppna för arbetssätt som influerats av dess 

omvärld. 

Nyckelord: Offentlig sektor, synsätt på medarbetare, arbetssätt, reformer, omorganisering 

  



Abstract 
 
Background: The public sector has during the last decades been transformed by 

reorganizations and reforms which purpose has been to make the public welfare more efficient. 

According to earlier research these reforms has not been sufficiently adopted for the public 

sector. Influences derived from the private sector have had consequences for both the working 

methods, the social interests and, in particular, the employees' work situation. With that as a 

starting point, this study will attempt to answer:  

• What does employees within the public sector consider to be a sustainable approach 

and working methods and can the traditional public sector uniting with influences 

from the private sector? 

Purpose: The purpose of this study is to discuss the meaning of a sustainable approach and 

working methods within the public sector with an employee point of view and where this is 

based. 

Method: The study is based on a qualitative method for collecting empirical material. This 

included 10 semi-structured interviews with employees working in municipalities and regions, 

geographically bound to Västra Götalands län. 

Results and analysis: The result of the study will be presented in five headings based on 

reoccurring themes identified by the authors during the interviews. These are: efficiency, 

control, trust, value of employees and the shift of assigned working tasks. The analysis both 

confirms and denies previous research and submits suggestions for improvements from an 

employee point of view. 

Conclusions: The study shows that a sustainable approach and working methods include trust 

in the employee, equal treatment and justice with a high degree of autonomy and professional 

logic in the working methods. Public sector employees are open to working practices influenced 

by their outside world. 

Keywords: Public sector, approach to employees, working methods, reforms, reorganization 
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1 Inledning 

Studiens inledande kapitel behandlar offentlig sektor och de reformer som genomförts under 

de senaste decennierna. Vidare beskrivs konsekvenserna av dessa reformer samt hur de 

påverkat arbetssätt och medarbetarnas arbetssituation. Kapitlet avslutas med studiens 

frågeställning, syfte och avgränsning.  

1.1 Problembakgrund 

Sysselsättningen inom offentlig sektor i sin helhet uppgick år 2016 till 1,6 miljoner människor 

(Ekonomifakta, 2018) och här återfinns bland annat verksamhetsområden såsom vård, skola, 

förskola samt omsorg (Montin, 2017). Offentlig sektor kännetecknas av att den är underordnad 

politisk styrning och tillhandahåller samhällsservice utan krav på ekonomisk avkastning 

(Thylefors, 2016). Vidare menar du Gay (2004) och Blomqvist (2016) att en traditionell 

utgångspunkt för offentlig sektor har varit att arbeta för kollektiva samhällsintressen. En 

medarbetare inom den offentliga sektorn har tidigare behövt vara något av en expert på lag och 

förordning, en administrativ statsman och lite utav en politiker. Det vill säga en person som 

arbetar för processen och som kan hantera det parlamentariska systemet (du Gay, 2004).  

Offentlig sektor har under de senaste decennierna dock genomgått omfattande 

omorganiseringar och reformer (Holmberg, 2003) där gränserna mellan privat- och offentlig 

sektor, delvis har suddats ut (Thylefors, 2016). Detta har också uppmärksammats och fått stort 

utrymme i såväl media som forskning. Förändringarna har genomförts med grund i ett 

demokratiseringsargument som syftat till delegerat ansvar av beslutsfattandet, där en del av de 

omorganiseringar och förändringar som genomförts härstammar från det privata näringslivet 

(Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016; Almqvist, 2006; Valentinsson, 2016). Delar av de här 

förändringsprocesserna härrörs till en övergripande samhällsnivå i västvärldens demokratier 

och är sprungna ur ideologier såsom nyliberalism1 och managerialism2 som har kommit att bli 

ett demokratiseringsargument för marknadisering3 av offentlig sektor (Veldman, 2013). I sin 

litteraturgenomgång sammanfattar Veldman (2013) att offentlig sektor utan någon större 

eftertanke omfamnat syn- och arbetssätt från den privata sektorn och därmed tillåtit införandet 

av mer kortsiktiga monetärt förankrade uppfattningar avseende ledning, styrning och kontroll. 

Offentlig sektor anses därför i vissa avseenden att ha gått från att vara i allmänhetens tjänst till 

                                                 
1 Ett samlingsbegrepp som främjar privatisering, individualism och förskjutning av politisk makt 
2 Avser förändringar med ett ursprung i privat sektor som berör struktur och organisationer i sin helhet 
3 Marknaden skall vara styrande och stat samt regering får ett mindre inflytande 
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att bli en egen organisation eller en företagsliknande entreprenör (Brunsson & Sahlin-

Andersson, 2000; du Gay, 2004). I en intervju berättar Kerstin Johansson4 att reformerna syftat 

till att göra den allmänna välfärden mer effektiv men delar av dem har inte varit anpassade för 

offentlig sektor då välfärden i sin grund är skattefinansierad och ofta hjälper medborgare med 

en svagare ställning i samhället (Valentinsson, 2016). Detta understryks också av Boyne (2002) 

och du Gay (2004)  som menar att de stora skillnader som återfinns mellan privat och offentlig 

sektor medför en svårighet att implementera tekniker från den ena till den andra.  

Inom offentlig sektor har därtill ett förändrat synsätt avseende medarbetares kvalifikationer, 

arbetsuppgifter och arbetsinsatser fått olika konsekvenser där bland annat Thylefors (2016) 

lyfter fram resultatstyrning, större löneskillnader och en ökad budgetdisciplin som exempel. 

Boyne (2002) påvisar också andra konsekvenser där ett återkommande problem inom offentlig 

sektor är att medvetandegöra för medarbetarna om korrelationen mellan värdet av deras insatser 

och det organisatoriska värdeskapandet för samhället. Exempel på detta yttrar sig enligt Lantz 

(2017) där vissa yrkesgrupper inom offentlig sektor uttalar kritik vad gäller bristande personlig 

feedback och återkoppling avseende genomförda arbetsinsatser. Arbeten där möjligheterna att 

påverka de egna arbetsförhållandena är små och där kraven är höga, medför en särskild 

hälsorisk, detta avser även obalansen mellan belöning och upplevd insats (Försäkringskassan, 

2016; Dubois, Lovén Seldén, Orpana, & Hagström, 2016).  

Medarbetare inom skola, vård och omsorg upplever i en högre utsträckning brister avseende 

arbetsmiljön (Försäkringskassan, 2016) och medarbetare inom offentlig sektor vittnar om 

återkommande arbetsrelaterade problem där svårigheten består i att balansera krav och resultat. 

Detta får konsekvenser som yttrar sig i stress, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och 

utmattning vilket i många avseenden resulterar i sjukfrånvaro (Arbetsmiljöverket, 2017; 

Kommunal, 2018) och som enligt Astvik och Melin (2013) har sin grund i genomförda reformer 

som syftat till effektivisering av offentlig sektor. Rapporter visar därtill att sysselsatta inom 

kommuner följt av landsting utgör de grupper med flest rapporterade sjukfall 

(Arbetsmiljöverket, 2017; Försäkringskassan, 2016). 

Ett återkommande sätt för medarbetare inom offentlig sektor att bemöta en ohållbar 

arbetssituation där arbetsvillkoren inte ger utrymme för att utföra uppgifter på ett 

tillfredställande sätt, har blivit att avsluta sin anställning (Astvik & Melin, 2013; Valentinsson, 

2016). Valet att avsluta sin anställning är inte enkom knutet till medarbetare på operativ nivå 

                                                 
4 Docent, lektor i socialt arbete och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet 
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utan berör medarbetare på alla nivåer. I en undersökning publicerad år 2013, utförd av Institutet 

för stressmedicin och som byggde på svaren från 750 chefer inom offentlig sektor som antingen 

slutat eller bytt befattning inom sektorn, visade det sig att 50 procent av respondenterna på eget 

initiativ sökt annat arbete (Stengård et al., 2013). De största anledningarna till valet att lämna 

var bristande förutsättningar i organisationen för att göra ett bra chefsjobb samt en bristande 

balans mellan mål och resurser. Intressant i sammanhanget är att mer än 90 procent av de chefer 

som avslutat sin tjänst trots allt valt att stanna inom offentlig sektor (Stengård et al., 2013). Stor 

omsättning på anställda har medfört en obalans i bemanningen, då erfarna medarbetare som 

slutar ofta ersätts med nya oerfarna och detta genererar konsekvenser såsom effektivitets- samt 

kompetensförluster för offentlig sektor (Astvik & Melin, 2013; Kommunal, 2018). Kerstin 

Johansson beskriver att offentlig sektor måste identifiera egna styr- och organisationsmodeller 

anpassade för dess ändamål då de befintliga inte fungerar (Valentinsson, 2016). 

Denna studie tar sin utgångpunkt i ovanstående problembakgrund, där arbetssituationen kan 

karaktäriseras som ohållbar. Den övergripande frågan som adresseras är hur offentlig sektor 

kan särskilja sig och anta ett eget arbetssätt i kontrast och komplement till det som inkorporerats 

från privat sektor. Studien kan därmed bidra med kunskap kring flera av de arbetsrelaterade 

problemområden litteraturen identifierar i den nuvarande situationen som till exempel bristen 

på känslan av personligt bidrag och svårigheten att balansera krav och resultat. Studien söker 

denna kunskap hos medarbetare inom den offentliga sektorn och anlägger därmed ett 

medarbetarperspektiv.  

1.2 Problemdiskussion 

I denna studie argumenteras det för hur offentlig sektor kan särskilja sig och tydligare etablera 

ett eget syn- och arbetssätt för att verka för en hållbar arbetssituation. Studiens utgångspunkt är 

att anlägga ett kritiskt perspektiv på hur offentlig verksamhet har imiterat det privata 

näringslivet de senaste decennierna, samt vilka konsekvenser det medfört. Stress, utmattning, 

minskad motivation, ökade sjukskrivningstal och avslutande anställningar som presenterats 

ovan är alla faktorer som medför en negativ påverkan avseende arbetssituationen inom offentlig 

sektor. Det finns också andra aspekter som påverkats av reformer inom offentlig sektor. Enligt 

Veldman (2013) har privatisering av offentlig sektor bidragit till en positionering av offentlig 

sektor där den ses som en andra klassens marknadsaktör, vilket också legitimerat ökad 

privatisering och förordandet av marknadsledande lösningar som de mest effektiva sätten att 

leverera offentliga tjänster. I en rapport från Statskontoret (2016) framgår att andelen svenska 
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medborgare som är nöjda med äldreomsorg, sjukvård, och grundskola minskar. Bara mellan 

åren 2010 till 2015 har andelen som är nöjda med sjukvården minskat från 62 till 45 procent 

och endast 39 respektive 24 procent uppger att de är nöjda med grundskolan och äldreomsorgen 

(Statskontoret, 2016).  

Med hänsyn till den problematik som lyfts fram ovan konkluderar studiens författare att 

offentlig sektor med en grund i genomförda reformer, inte i tillräcklig utsträckning anammar 

ett gynnsamt syn- och arbetssätt avseende sina medarbetare och arbetssituationen. Enligt du 

Gay (2004) har alla offentliga institutioner sitt eget arbetssätt, historia och bidrag till utförandet 

som inte alltid på ett enkelt sätt går att mäta i form av monetära termer eller samtida 

prestationsmått. Genom att utforska dessa institutioner och dess medarbetare menar du Gay 

(2004) att det kanske kan reducera gestaltningen av offentlig sektor som ett resultat av reformer 

influerade från privat sektor.  

Problemområdet som denna studie avser är komplext och i allra högsta grad aktuellt då det 

framstår som kritiskt att offentlig sektor möter utmaningen avseende den ohållbara 

arbetssituationen. Att utforska innebörden av en hållbar arbetssituation inom offentlig sektor är 

således av betydelse. Enligt Nationalencyklopedin (2018) innebär begreppet hållbar något som 

är tillräckligt stadigt för att kunna stå emot påfrestningar. Enligt författarna till föreliggande 

studie är begreppet hållbar således något som kan förknippas med kontinuitet, stabilitet samt 

varaktighet. Med utgångspunkt i detta menar författarna att en hållbar arbetssituation bidrar till 

en fortlevnad för organisationens framtid som måste åstadkommas utav dem som verkar i nuet. 

En fortlevnad som bör utgöras av syn- och arbetssätt präglade av kontinuitet och stabilitet med 

ett varaktigt syfte och som är anpassade till den offentliga kontexten. En hållbar arbetssituation 

för medarbetarna innefattar således ett hållbart syn- och arbetssätt som kan bidra till att 

motverka den ohållbara arbetssituationen. 

Genomförda reformer har som beskrivits ovan i många avseenden bidragit till negativa effekter 

och en intressant fråga kan därför vara om utvecklingen samtidigt rymmer positiva 

komponenter ur ett medarbetarperspektiv och som hamnat i skymundan i debatt samt forskning. 

Det framgår därtill i studiens problembakgrund att offentlig sektor historiskt sett stått för något 

annat, där lag och förordning, fokus på processen och den kollektiva allmännyttan utgjort 

centrala fundament. I vilken utsträckning finns dessa fundament fortfarande kvar och finns det 

ett mer kontextuellt anpassat tillvägagångssätt att möta utmaningen avseende arbetssituationen 

där traditionella fundament kompletteras med eventuella aspekter som följt av reformerna? 
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Detta bortom enkom imiterandet av privat sektor där offentlig sektor betraktas som andra 

klassens marknadsaktör idag. 

Medarbetare med lång erfarenhet inom offentlig sektor och som varit en del av förändringarna, 

kan bidra med ett översiktligt perspektiv och tankar avseende de reformer som genomförts. De 

kan dessutom lyfta fram vad de upplever som unikt med offentlig sektor som arbetsgivare. Att 

få ta del av dessa medarbetares uppfattningar och upplevelser kommer därför att utgöra en 

central del i den fortsatta studien som anlägger ett medarbetarperspektiv på frågorna.  

1.3 Problemformulering 

I studiens problembakgrund presenteras delar av de förändringar och omorganiseringar som 

offentlig sektor genomgått i syfte att uppnå en mer effektiv ledning och styrning. Reformerna 

och konsekvenserna av dessa diskuteras i problemdiskussionen samt vilket samband dessa har 

med en ohållbar arbetssituation. Problembakgrund och diskussion har lett fram till följande 

övergripande frågeställning i denna studie: 

• Vad anser medarbetare inom offentlig sektor är ett hållbart syn- och arbetssätt och 

kan det innebära en förening av den offentliga traditionen och influenser från den 

privata sektorn? 

Undersökningsfrågan bryts ned i två delfrågor: 

• Hur upplever medarbetare inom offentlig sektor de traditionella syn- och arbetssätt 

som historiskt präglat verksamheten? 

• Hur upplever medarbetare inom offentlig sektor de syn- och arbetssätt som influerats 

från privat sektor? 

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att ur ett medarbetarperspektiv utforska innebörden av ett hållbart 

syn- och arbetssätt inom offentlig sektor samt vart detta tar sin utgångspunkt. För att kunna 

möjliggöra detta kommer studien att fördjupa sig inom offentlig sektors förändringar under de 

senaste decennierna samt vad som finns kvar av de traditionella arbetssätten.  

1.5 Avgränsning 

Det kan konstateras att offentlig sektor under de senaste decennierna genomgått stora reformer 

influerad från det privata näringslivet. Dessa stora förändringar berör offentlig sektor i sin 



6 
 

helhet och åsyftar bland annat organisering, ekonomi, strategier samt ledning och styrning. 

Denna studie kommer att avgränsas till att utforska aspekter avseende syn- och arbetssätt ur ett 

medarbetarperspektiv inom offentlig sektor med beröringspunkter till en ohållbar 

arbetssituation. Studien avgränsas till att omfatta kommuner och region inom Västra Götalands 

län då studiens författare bedömer att detta upptagningsområde är rimligt med hänsyn till 

studiens omfattning. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning avseende den offentliga traditionens innebörd med 

tillhörande syn- och arbetssätt avseende de anställda. Vidare presenteras ideologiskt ursprung 

samt innebörden av de reformer och förändringar avseende syn- och arbetssätt som genomförts 

inom offentlig sektor med influenser från det privata näringslivet. 

2.1 Inledning 

Den för studien framarbetade modellen som presenteras nedan, beskriver arbetsprocessen i 

studien och tar sin utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Den teoretiska referensramen 

utgör en övergripande struktur och karta över hur aktuella begrepp och teorier är relaterade till 

varandra. Teorin inleds med att beskriva den offentliga traditionens innebörd med tillhörande 

syn- och arbetssätt avseende de anställda. Därtill beskrivs bakomliggande ideologier som 

författarna5 identifierat och som har legat till grund för reformer och organisatoriska 

förändringar avseende syn- och arbetssätt inom offentlig sektor. Dessa benämns som reformer 

med influenser från privat sektor. Genom en omfattande litteraturgenomgång har författarna 

identifierat tre begrepp med förankring i bakomliggande ideologier till genomförda reformer 

och som förkroppsligar och genomsyrar offentlig sektor idag. Dessa tre är resultatstyrning, 

standardisering och delegerat ansvar.  

 

                                                 
5 Avser fortlöpande i texten, författarna till föreliggande studie 
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2.2 Den offentliga traditionens syn- och arbetssätt 

Den offentliga traditionen avser de utmärkande drag som förknippats med offentlig sektor och 

som eventuellt fortfarande återfinns i någon utsträckning trots stora reformer och förändringar 

som genomförts. Här åsyftas bland annat det gemensamma ansvaret för de samhälleliga 

resurserna som varit en traditionell utgångspunkt för offentlig sektor (Blomqvist, 2016; du Gay, 

2004) samt upprätthållandet av lagar och förordningar och synsättet på människor som 

medborgare snarare än kunder (du Gay, 2004). Den offentliga sektorns målgrupp omfattar 

samhällets alla medborgare och dess uppdrag finansieras genom skatter och avgifter från 

desamma (Casula Vifell & Ivarsson Westerberg, 2013). Det offentliga är inte såsom det privata, 

uteslutande aktörer på en ekonomisk marknad då dess mål är flerdimensionella, bestående och 

med effekter som är svåra att fastställa. Det offentliga är snarare den aktör som skall motverka 

och korrigera avvikelser som marknaden genererat eller har svårt för att hantera (Casula Vifell 

& Ivarsson Westerberg, 2013). 

Offentlig sektor i Sverige har varit och är en stor arbetsgivare där den i dagsläget sysselsätter 

cirka en tredjedel av den yrkesverksamma arbetskraften, vilket i en jämförelse med många 

andra länder utanför Skandinavien är en hög siffra (Foss Hansen, 2011). Offentlig sektor har 

historiskt sett enligt du Gay (2004) inte bara utfört byråkratisk administration, den har dessutom 

präglats av förhandling, köpslående, maktrelationer samt inte minst intresset för 

vidmakthållande och tillhandahållande av service samt tjänster till allmänheten. Traditionellt 

har offentlig sektor uppfattats som komplex och uppdelad på ett flertal undergrupper med olika 

uppgifter men där alla bär en viss liknelse med moderorganisationen (Brunsson, 2011). 

Offentlig sektor har tilldelats ansvaret att omsätta politiska beslut till praktisk tillämpning i 

samhällsmedborgarens vardag (Ahlbeck-Öhman & Widmalm, 2016; Casula Vifell & Ivarsson 

Westerberg, 2013) och har traditionellt utgått ifrån värderingar som vilar på jämlikhet, rättvisa 

och demokratiska grunder (Lantz, 2017; Montin, 2017). I ett demokratiskt system där folkvalda 

politiker skall representeras har det fordrats att medarbetare agerar som förvaltare av de 

konstitutionella förordningar och värderingar som systemet ger uttryck för (du Gay, 2004). En 

medarbetare inom offentlig sektor är en länk i demokratikedjan och skall på ett 

värdegrundsmässigt sätt agera i ett kollektivt intresse (Casula Vifell & Ivarsson Westerberg, 

2013). Den demokratiska synen inom offentlig sektor, avseende arbetssätt och medarbetaren 

har präglats av en skandinavisk tradition där kulturen kännetecknas av delaktighet och 

inflytande med ett motiverande syfte (Lantz, 2017). 
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Delar av offentlig sektor har traditionellt också baserats till stor del på en professionell logik 

som innebär att medarbetarna själva avgör vad som är adekvata arbetssätt och vilka kriterier 

som gäller för dessa (Alvehus & Andersson, 2017; Brunsson, 2011). Den professionella logiken 

möjliggör enligt Alvehus och Andersson (2017) att arbetssätt regleras utifrån de unika 

kunskaper som medarbetarna innehar. Vidare menar Alvehus och Andersson (2017) att ett 

traditionellt synsätt utgår från det professionella där exempelvis vårdtagaren blev kurerad och 

där utföraren av behandlingen samtidigt utvecklade sina yrkeskunskaper. 

 Kritik mot den offentliga traditionen 

Offentlig sektor har historiskt varit föremål för kritik avseende bland annat dess regelstyrning, 

stelbenthet och ineffektivitet (Montin, 2017) samt utsatts för hånfulla liknelser såsom den 

ofantliga sektorn (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016). En stor del av kritiken har riktats mot 

hur offentliga tjänster tillhandahållits då dessa upplevts som byråkratiska samt statiska och inte 

tagit hänsyn till individuella önskemål (Blomqvist, 2016). Därtill har ett utbrett missnöje 

framförts avseende bristande återkoppling och spårbarhet på genomförd verksamhet (Ahlbäck 

Öberg & Widmalm, 2016) samt bristen på effektivitet i genomförandet (Blomqvist, 2016). 

2.3 Bakgrund samt ideologiskt ursprung till reformer inom offentlig sektor 

En bakgrund till att reformera de styrande principerna inom offentlig sektor har enligt 

Holmberg (2003) sin grund i framväxten av ett mer kunskapsintensivt samhälle där 

informationsteknologin fått stor genomslagskraft. Därtill har offentlig sektor i efterdyningarna 

av ekonomiska kriser tillsammans med en konstant oro för framtiden, omprövat dess befintliga 

styrsätt (Holmberg, 2003). Reformer inom offentlig sektor med ett ökat fokus på företagisering, 

beskriver du Gay (2004) som ett försök till att uppnå en effektiv ekonomi, politik samt 

medarbetarskap och detta ses som det enda sättet att reformera en icke fungerande offentlig 

förvaltning. Företagiseringen inom offentlig sektor omdefinierar medborgarna till kunder och 

erbjuder dem val mellan skolor, utbildningsprogram samt bostadsalternativ. Detta bidrar till en 

decentraliserad myndighet som inbegriper ett delegerat ansvar och föredrar 

marknadsmekanismer till förmån för byråkratiska system (du Gay, 2004). 

Decentraliseringen kan därtill ses som en motreaktion på en långtgående centralisering med 

grunder i byråkratisering och specialisering sprungna ur industrialiseringen (Almqvist, 2006). 

Decentraliseringsvågen inleddes under 1980-talet och banade väg för en ny politisk inriktning 

avseende offentlig förvaltning (Montin, 2017). I en komplex omvärld präglad av en snabb 
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förändringstakt tillsammans med högre efterfrågan av kompetens och en större lokal förankring 

har decentralisering utgjort en legitim metod för styrning och ledning i syfte att reformera 

offentlig sektor. Grundläggande argument för decentralisering har vilat på effektivisering och 

medarbetarens betydelse (Almqvist, 2006). Enligt du Gay (2004) har tankarna avseende 

företagisering utgått från att staten inte längre i lika stor utsträckning uppfattas vara skyldig att 

ta ansvar för välfärden i samhället och där ansvaret för att driva kollektiva ansvarsfrågor 

förskjuts till den enskilde samhällsmedborgaren (du Gay, 2004). Detta har enligt du Gay (2004) 

skapat ett samhällsproblem i och med att fokus skiftats från att arbeta för det kollektiva till att 

istället stärka den enskilda överlevnaden och välbefinnandet.  

 Nyliberalism 

Nyliberalismen kan enligt Veldman (2013) ses som ett samlingsbegrepp för att på ett 

generaliserande sätt kunna förklara ökningen av privatisering, individualism och en 

förskjutning av makten från staten till den privata sektorn. Nyliberalism kan ses som en politisk 

ideologi med en bred innebörd vilken medför såväl social som ekonomisk inverkan. Under 

1970-talet fick nyliberalismen ett genombrott i USA och Storbritannien och därefter har det fått 

en stor spridning i främst västvärlden. Grundtanken är att marknaden skall vara styrande och 

där stat och regering får ett mindre inflytande (Boston, 2011). 

Under 1990-talet drog olika former av projekt avseende företagisering igång inom offentlig 

sektor vilka återspeglade omvärldens förändringar avseende ekonomisk politik (Montin, 2017). 

En stor bidragande faktor till dessa förändringar kan enligt Montin (2017) härledas till den stora 

ekonomiska kris som drabbade Sverige i början av 1990-talet där minskade resurser bidrog till 

ökade krav och förväntningar på effektiv resursanvändning. Nyliberalismen som avser 

förändringar i synsättet avseende relationen mellan marknad och politik fick en framträdande 

roll under denna kris. Enligt nyliberal teori är konkurrensutsättning av marknaden ett centralt 

antagande (Montin, 2017) och den har dessutom främjat ett försvagande av statens kapacitet att 

införa politiska restriktioner och kontroller (Veldman, 2013). Nyliberalism främjar därtill att 

förtroendevalda politiker och i synnerhet kommunpolitiker bör styra på distans genom indirekta 

styrmetoder såsom resultatstyrning (Montin, 2017) samt förordar en högre grad av autonomi 

hos medborgaren (Miller, 2014). Den teoretiska liknelsen mellan offentliga och privata 

organisationer som marknadsaktörer har enligt Veldman (2013) inte har medfört att de 

behandlas på samma sätt. Med utgångspunkt i nyliberal teori är staten konsekvent representerad 

som ineffektiv och en motståndare till förändringar (Veldman, 2013). Det finns antaganden om 
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att begreppet nyliberalism har gett upphov till begreppet managerialism (Miller, 2014) då fokus 

skiftas till att nå högre nivåer av produktivitet och flexibilitet hos medarbetaren med en 

tydligare förankring i nationalekonomiska mål (Davies & Peterson, 2005). 

 Managerialism 

Managerialism är ett svårdefinierat begrepp men handlar i grova drag om förändringar med ett 

ursprung i privat sektor, som berör struktur och organisationer i sin helhet (Teelken, 2012) och 

som yttrar sig främst på organisatorisk nivå (Bringselius, 2014). 

Enligt Boston (2011) återfinns fyra antaganden som är centrala inom managerialism och där 

den första utgörs av management vilken är en generisk och instrumental aktivitet, omfattad av 

grundsatser som är applicerbara inom både offentlig- och privat sektor. Detta antagande medför 

ett synsätt att alla organisationer oberoende av bolagsform, omfattning eller ändamål, innehar 

likvärdiga kompetenser inom ledning och styrning. Dessa kompetenser anses vara standarder 

som är tillämpningsbara inom alla organisationer (Boston, 2011). Det andra antagandet vilar på 

ett delegerat ansvar där chefer erhåller en ökad handlingsfrihet att bestämma samt delegera 

arbetet genom en tydlig maktordning som präglas av resultatstyrning under övervakning och 

kontroll. Det tredje antagandet vilar på en hög tilltro till belöningssystem i strävan att nå ökade 

prestationer hos såväl individ som organisation. Det fjärde och sista antagandet lägger stor vikt 

vid mätning, standardisering och uppföljning i syftet att effektivisera och tydliggöra 

ansvarsförhållandena avseende de tre tidigare antagandena (Boston, 2011). 

Det finns tydliga beröringspunkter mellan managerialism och reformer inom offentlig sektor 

som gestaltas av New Public Management6 (Lantz, 2017) och dessa yttrar sig bland annat i de 

synsätt som bygger på ett delegerat ansvar till ledarna att styra över processen (Thylefors, 

2016).  

2.4 Reformer med influenser från privat sektor 

Med grund i ett demokratiseringsargument som syftat till ett delegerat ansvar har offentlig 

sektor alltmer imiterat sin omvärld (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016; Almqvist, 2006; 

Veldman, 2013). Influerade av managerialism har offentlig sektor med ett krav på ökad 

effektivisering, infört nya normer, värderingar och metoder som har en tydlig förankring i privat 

sektor (Teelken, 2012). En del av de omorganiseringar och förändringar som genomförts 

                                                 
6 Vidare refererad till som NPM 
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härrörs till benämningen NPM vars grunder härstammar från näringslivet (Almqvist, 2006; 

Bringselius, 2014; Johansson, Denvall & Vedung, 2015) med fokus på företagisering och 

marknadisering (Agevall, Jonnergård, & Krantz, 2017). NPM omfattas av tre områden: 

managerialism, nyliberala vindar och ekonomisk återhållsamhet (Bringselius, 2014) och har en 

tydligare praktisk förankring än andra reformer (Boston, 2011). NPM kan ses som ett 

paraplybegrepp som syftar till olika tekniker med målet att effektivisera offentlig sektor 

(Almqvist, Catasús & Wällstedt, 2014; Bringselius, 2014; Waluszewski & Håkansson, 2014). 

NPM används ofta som ett samlingsnamn för en reformeringsideologi som anses orsakat 

flertalet problem inom offentlig sektor, men bör istället ses som en del av något större 

(Bringselius, 2014) där NPM kan möjliggöra såväl gynnsamma som ofördelaktiga effekter 

(Almqvist et al., 2014; Kamp, 2016). Generellt syftar NPM till en imitering av ledartekniker 

som ansetts effektiva och hämtats från den privata sektorn med ett ökat fokus på delegerat 

ansvar och sambandet mellan prestation och lön (Boyne, 2002).  

Efter genomgång av forskning avseende reformer har författarna identifierat de tre begreppen 

resultatstyrning, standardisering och delegerat ansvar som samtliga är starkt influerade från det 

privata näringslivet och som har en tydlig koppling till de bakomliggande ideologierna 

managerialism och nyliberalism. Dessa tre begrepp visualiserar och genomsyrar på något sätt 

stora delar av offentlig sektor idag. Författarna har noterat att dessa tre begrepp har kunnat bli 

framträdande inom offentlig sektor genom det som Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) 

beskriver avseende bildandet av organisatoriska företagsliknande enheter med tydliga gränser 

för att kunna generera mätbara värden.  

 Resultatstyrning 

Enligt Almqvist (2006) handlar resultatstyrning om formulerandet och uppföljningen av mål i 

syfte att nå dem och där målen är väl kända av medarbetarna och anger arbetsinriktningen. 

Detta då resultatstyrning överlåter processen att uppnå målen till den styrda enheten (Almqvist, 

2006). En del i det nya styrsättet inom offentlig förvaltning har syftat till ökad effektivitet och 

kostnadsbesparing. Införandet av en företagskultur starkt präglad av det privata näringslivet har 

medfört att resultatstyrning som en effektiviseringsmetod numer är ett centralt begrepp i den 

offentliga sektorns arbetssätt (du Gay, 2004). Reformerna har syftat till att i en större 

utsträckning mäta prestationen hos sina förvaltningar (Bringselius, 2014; Thylefors, 2016) och 

fokuserar inte på insatser utan enkom på resultat (Almqvist, 2006; du Gay, 2004). Dessa drivs 

av sina mål och inte av deras regler eller föreskrifter (du Gay, 2004). Ökade krav på mätning 
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och kontroll menar Teelken (2012) kan kopplas till antaganden som har sin grund i 

managerialism. Resultatstyrning kan därtill härledas till tankar från nyliberalismen som enligt 

Montin (2017) främjar styrning på distans genom ekonomiska ramverk och mål. 

 Standardisering 

Utmärkande för utvecklingen inom offentlig sektor har varit en tydlig uppdelning i 

arbetsprocessen avseende planering och utförande, där standardisering av arbetsinnehåll har 

blivit ett framträdande inslag och där planeringen utförs bortom den operativa verksamheten. 

(Lantz, 2017). Standardiseringen inom offentlig sektor har syftat till ökad effektivitet samt en 

likabehandling av samhällsmedborgarna (Bringselius, 2012). Standardisering bidrar till en 

förändring avseende organisering av arbetet genom en omarbetning av exempelvis 

administrativa styrsystem (Agevall et al., 2017) som kan utgöras av exempelvis: HR-, IT- samt 

ekonomiska rutiner (Montin, 2017). Reformer inom offentlig sektor med ett ökat fokus på 

standardisering har utgått från statiska system och strukturer till förmån för flexibla lösningar i 

varierande kontexter (Kamp, 2016) där styrning genom manualer, checklistor samt regelverk 

som efterföljs i arbetsprocesserna blivit centrala arbetssätt (Agevall et al., 2017). En 

standardisering av arbetsuppgifter har främjats av den alltmer ökade tillgången av information 

och möjligheten att ta del av den, vilket har medfört ett synsätt att medarbetarna kan utföra 

arbetsuppgifter på ett ”bästa sätt” (Andersson, 2016). 

 Delegerat ansvar 

Reformer inom offentlig sektor har bland annat syftat till en delegering av resultatansvar ner 

till lokala enheter och en fördelning av de uppdrag som faller inom ramen för offentlig 

verksamhet till ett flertal organisationer som blir mer självständiga (Bringselius, 2014; Kamp, 

2016; Thylefors, 2016). Decentralisering har kommit att bli en återkommande inriktning som 

en följd av reformerade styrningsprocesser och strukturer (Alvehus & Andersson, 2017). 

Reformerna inom offentlig sektor syftar enligt du Gay (2004) på att frambringa ett risktagande 

likt den privata sektorn där undertonen är att skapa en risktagande mentalitet där anställda 

avkrävs ett personligt ansvar för sina handlingar och riskerna som medföljer. Detta till förmån 

för ett mer regelbaserat och kollektivt ansvar som inbegriper även de folkvalda politikerna (du 

Gay, 2004).  

Reformer och ett delegerat ansvar har inom delar av offentlig sektor följts av en 

professionalisering där synen på bemanning har förändrats avseende medarbetarnas 

grundutbildning och tidigare erfarenheter (Blomqvist, 2016). Professionaliseringen inom 
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offentlig sektor har bland annat yttrat sig i att flera yrkeskategorier endast skall utgöras av 

medarbetare med mer utbildning, såsom exempelvis kravet på förskollärare till förmån för 

barnskötare och undersköterskor till förmån för vårdbiträden (Blomqvist, 2016). Ett delegerat 

ansvar har tydliga beröringspunkter med nyliberalism som enligt Miller (2014) främjar ett 

större självstyre hos samhällsmedborgaren till förmån för kollektiva beslutsprocesser. Enligt du 

Gay (2004) återfinns en relevans i att offentliga medarbetare skall bära ett ansvar för en effektiv 

och ekonomisk användning av de resurser som står till deras förfogande men i detta syfte bör 

de vara rustade med förvaltningsmetoder som kan ge dem de bästa utsikterna för att kunna 

utföra ett bra arbete. 

2.5 Kritik och konsekvenser avseende genomförda reformer 

Enligt Thylefors (2016) har reformerna delvis suddat ut gränserna mellan privat- och offentlig 

sektor. Arbetsuppgifter har blivit mer standardiserade och friheten att styra över 

arbetsprocessen har förflyttats till centraliserade funktioner (Lantz, 2017). Reformer inom olika 

delar av offentlig sektor har bidragit till att helt nya administrativa yrkesgrupper skapats med 

syfte att sköta planering, resursfördelning och uppföljning av det arbete som utförs och som 

innan reformerna till stor del utfördes av personalen själva (Lantz, 2017; Montin, 2017). 

Reformer som kännetecknas av företagisering, hotar enligt du Gay (2004) grundsyftet med den 

offentliga förvaltningen då kärnvärden inom den privata sektorn är raka motsatsen till den 

byråkratiska synen på förvaltning som präglat den offentliga traditionen. Enligt Agevall et al. 

(2017) medför företagiseringen en risk för att den offentliga medarbetarens rollidentitet går 

förlorad då den inte förstår sitt syfte att vara i allmänhetens tjänst och rollen som offentlig 

medarbetare kan inte på ett enkelt sätt appliceras i villkor såsom ekonomi, prestanda, respons 

och leverans. Enligt Brunsson (2011) har delar av reformerna inom offentlig sektor framstått 

som en religiös väckelserörelse där idealen utgjort drivkraften till förmån för eftertanke och 

problemlösning med praktisk förankring. Organisationsförändringar inom offentlig sektor, 

oavsett om de representeras i termer av modernisering eller styrning, måste erkänna de politiska 

och konstitutionella gränser som de har att förhålla sig till (du Gay, 2004).  

En viktig fråga i sammanhanget är vad förändringar har för inverkan på demokratiska värden 

som är viktiga för offentlig sektor, som exempelvis inkludering, ansvarighet och transparens 

(Montin, 2017). I kölvattnet av reformeringarna som genomförts har inte demokratifrågorna 

stått överst på agendan för uppmärksamhet då detta utgjorts av frågor rörande kvalitet och 

service (Montin, 2017). Det granskningssamhälle som idag till delar utgör offentlig sektor, har 
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sin grund i bland annat de kvalitetsskillnader som återfinns inom de offentliga tjänsterna. Detta 

har framtvingat system för att kritiskt granska, betygsätta och övervaka med ett motverkande 

syfte där exempelvis Skolinspektionen, IVO7 och konkurrensverket har utökat sin 

tillsynsverksamhet (Montin, 2017). 

 Konsekvenser av resultatstyrning 

Enligt Almqvist (2006) har resultatstyrningen i många avseenden bara genererat merarbete 

genom framtagandet av fler generella mål som inte gått att mäta eller följa upp, vilket var det 

rationella huvudsyftet. Enligt Lantz (2017) återfinns numer ett förändrat synsätt inom offentlig 

sektor där medarbetaren tenderar att ses som ett verktyg i utförandet av ekonomisk rationalitet. 

Detta synsätt har i vissa avseenden också bidragit till ett försvagande av medarbetarnas 

professionella identitet till förmån för styrande rutiner (Lantz, 2017). Det har därtill medfört en 

tendens till ökat kontrollbehov av medarbetarna och en beskuren handlingsfrihet (Agevall et 

al., 2017). Alla dessa faktorer kan medföra en negativ påverkan på medarbetarnas motivation 

(Lantz, 2017). Anställda inom offentlig sektor upplever att de blivit föremål för motstridiga 

styrsystem där mål och regler krockar med deras personliga integritet och lojaliteter samt 

professionens identitet (Lantz, 2017; Thylefors, 2016). Rationaliseringen av systemen har syftat 

till större lönsamhet över hela värdekedjan och reformeringen har medfört nya styrnings- och 

ledarskapstekniker som dock inte bidragit till hållbara arbetsgivarinvesteringar i 

humankapitalet (Thompson, 2011).  

 Konsekvenser av standardisering 

Stora delar av chefens vardag inom offentlig sektor har kommit att bestå i uppföljning och 

rapportering enligt standardiserade och administrativa rutiner (Lantz, 2017) där individens egna 

kunskaper lämnas utanför och arbetsuppgifter passivt bara utförs (Andersson, 2016). Kravet på 

uppföljning och kontroll underminerar chefers förutsättningar att vara ledare som skapar 

motivation och bidrar till en arbetssituation som är meningsfull för medarbetarna (Lantz, 2017). 

Den ökade efterfrågan av administration och dokumentation har också skapat merarbete som 

genererar tidspress, resursomfördelning och fört fokus bort från de egentliga arbetsuppgifterna 

(Agevall et al., 2017; Andersson, 2016; Kamp, 2016). Dessa konsekvenser menar Teelken 

(2012) är ett resultat av managerialism och som försämrar kvalitén i arbetet. Ett ökat fokus på 

                                                 
7 Inspektionen för vård och omsorg 
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standardisering av chefers och medarbetares arbetsuppgifter har därtill minskat medarbetarnas 

motivation och reducerat möjligheterna till samarbete (Kamp, 2016). 

Vidare menar Agevall et al. (2017) att standardisering kan medföra att kunskaper baserade på 

teknisk expertis tillåts ersätta etiskt grundade diskussioner och där innehållet i manualer blir det 

främsta målet för uppmärksamheten. Standardiseringar har också medfört att fokus flyttats bort 

från de huvudsakliga arbetsuppgifterna (Montin, 2017) samt skapat försvårande 

arbetssituationer där beslut, fattade utifrån en förutbestämd standard, inte överensstämmer med 

behov vid en viss situation (Lantz, 2017). Detta kan leda till moraliska konflikter där 

medarbetaren tvingas att utarbeta kompenserande strategier för att kunna utföra arbetsuppgifter 

som det inte finns några beslut bakom (Lantz, 2017). Standardisering har också påverkat 

yrkeskategorier såsom exempelvis läkare och lärare på ett negativt sätt genom ett upplevt 

minskat inflytande över arbetssätt, däremot har standardisering inte haft samma påverkan inom 

yrkeskategorier med lägre grad av autonomi (Alvehus & Andersson, 2017). 

Standardisering har dock inte enkom upplevts som något negativt inom offentlig sektor. Inom 

vissa delar har standardisering bidragit till en ökad känsla av yrkesstolthet, tydligare 

rollidentitet samt ett mer meningsfullt arbete (Kamp, 2016) och där medarbetare upplever en 

större legitimitet i förhållande till andra yrkesutövare (Agevall et al., 2017). Vidare har 

medarbetare inom offentlig sektor upplevt att en ökad dokumentation i arbetsuppgifterna 

bidragit till större yrkeskunskaper (Lantz, 2017) samt utgjort ett stöd i arbetsprocessen (Agevall 

et al., 2017; Bringselius, 2012). 

 Konsekvenser av delegerat ansvar 

Den försvårade arbetssituationen inom offentlig sektor för många medarbetare yttrar sig i ökat 

arbetskrav och ansvar med en högre arbetsbelastning på individnivå (Dubois et al., 2016). Detta 

har enligt Astvik och Melin (2013) sin orsak i genomförda reformer som syftat till 

effektivisering samt ett delegerat kostnads- och resultatansvar.  

Professionaliseringen och kravet på en högre utbildningsnivå har också medfört en högre 

lönenivå vilket i förlängningen fått kompenserande konsekvenser som bland annat yttrar sig i 

att barngrupperna inom förskolor blivit större och tiden för patienten inom vården blivit mindre 

(Blomqvist, 2016). Kravet på en högre utbildningsnivå har inte resulterat i förväntningarna om 

en upplevd känsla av kontroll avseende arbetet. Högskoleutbildade tjänstemän upplever i en 

större utsträckning än gymnasieutbildade tjänstemän att de har mindre kontroll avseende 

arbetssituationen (Dubois et al., 2016). 
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Enligt Thompson (2011) hålls operativa chefer ansvariga för upprätthållandet av ett 

högpresterande arbete från medarbetarna men saknar kapaciteten att uppnå en hållbar situation 

över tid. Anledningen till detta är att de som fattar de ekonomiskt rationella besluten utifrån 

olika mätbara mål inom organisationen är distanserade från den operativa verkligheten med 

fokus istället inriktat på avkastningsmått (du Gay, 2004; Thompson, 2011).  

2.6 Källkritik 

Författarna har i arbetet med föreliggande studie genom en omfattande sökprocess inhämtat 

teori med beröringspunkter till reformer och förändringar avseende offentlig sektor. Detta dels 

genom vetenskapliga artiklar men också från litteratur och artiklar publicerade i tidskrifter av 

forskare som författarna under arbetets gång sett och identifierat, arbetar med frågor som berör 

ämnesområdet eller problemområdet för studien. Detta innebär således att alla artiklar inte är 

hämtade från en och samma databas där förval med ifyllda kriterier såsom refereegranskning, 

år och så vidare är möjliga. En stor del av arbetet med det teoretiska materialet i studien har 

utgjorts av att läsa, diskutera, granska och bedöma allt material för att sedan kunna inkludera 

det i den för studien konstruerade teoretiska referensramen. Författarna har i 

litteraturgenomgången utgått från förutbestämda kriterier såsom: relevans för studiens 

frågeställningar, forskningsfronten, i vilken typ av tidskrift artikeln är publicerad och för vilken 

målgrupp. Materialet omfattar vetenskapliga artiklar, rapporter från statliga myndigheter, 

arbetsgivar- och intresseorganisationer samt saklig litteratur med relevans för studien, författad 

eller sammanställd av akademiska forskare. Författarna är medvetna om att den forskning som 

använts ändå i vissa avseenden kan ha begränsningar. Därför har flera källor som är oberoende 

av varandra, i vissa delar använts för att styrka påståenden och fakta. Då mycket av den 

forskning som använts haft en relativt kritisk utgångspunkt, har författarna strävat efter ett 

objektivt förhållningssätt. Detta yttrar sig bland annat i att studien öppnar upp för att kritiserade 

aspekter även kan ha medfört positiva effekter för syn- och arbetssätt. Därtill kan också nämnas 

att studien använder flertalet vetenskapliga källor, skrivna med ett högt akademiskt språk på 

engelska. Detta ställer således höga krav på den som tar del av dessa samt medför dessutom en 

ökad risk för feltolkning.  
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3 Metod 

I metodkapitlet presenteras inledningsvis författarnas vetenskapsfilosofiska utgångspunkt samt 

synsätt på världen. Vidare utgörs kapitlet av metodval som inkluderar studiens 

undersökningsstrategi och metoden för insamling och bearbetning av teoretiskt och empiriskt 

material. Metodkapitlet avslutas med metodkritik samt forskningsetiska utgångspunkter. 

3.1 Metodval 

Med utgångspunkt i studiens syfte argumenterar författarna för en kvalitativ forskningsmetod 

då denna enligt Bryman och Bell (2013) ger utrymme för tolkning och utökad förståelse 

avseende verkligheten. Vidare menar Repstad (2007) att kvalitativa metoder innebär att 

karaktärisera samt att ordet kvalitet står för egenskaper eller utmärkande drag hos ett fenomen. 

Då syftet med studien är att utforska innebörden av ett hållbart syn- och arbetssätt inom 

offentlig sektor ur ett medarbetarperspektiv är således den kvalitativa metoden en utgångspunkt 

för att kunna tolka medarbetarnas tankar, medvetandegrad och idéer avseende studiens 

frågeformuleringar. I denna studie benämns svarspersonerna som intervjupersoner eller 

deltagare i studien och detta efter att författarna till studien övervägt både benämningarna 

respondent och informant. Med informant avses enligt Repstad (2007) att en person med 

lokalkännedom används som observatör och sedan intervjuas för att den har information om 

verkligheten inom forskningsområdet. Respondent är en annan benämning som författarna 

övervägt men denna har vid eftersökning ofta använts i studier av kvantitativ karaktär. Då 

författarna inte ansåg att benämningarna informant eller respondent till fullo överensstämde 

med studiens deltagare, ansågs det enklare ordet intervjupersoner passa bäst i föreliggande 

studie. 

3.2 Studiens forskningsstrategi 

Studien utgår ifrån en abduktiv ansats som inte skall ses som en förenklad version av induktion 

och deduktion tillsammans. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är abduktion en ansats som 

tillför nya och helt egna moment till undersökningen där abduktion möjliggör att empirin 

exempelvis kan kopplas samman med, eller förekommas av studier ifrån tidigare teori inom 

litteraturen. Alvehus (2013) menar att en rent induktiv ansats är svår att genomföra då 

tolkningar förutsätts ske oberoende av teoretisk förförståelse. Deduktiv ansats föreföll inte 

heller som ett helt korrekt val då studien inte ställt teoretiska hypoteser som prövats mot 

empirin, vilket en deduktiv ansats enligt Alvehus (2013) utgår ifrån. Valet att utgå från en 
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abduktiv ansats motiverar författarna med följande aspekter. Författarna har inhämtat mer teori 

avseende professionell logik och granskningssamhället som analysunderlag allt eftersom 

resultatet i studien bearbetats. Detta kan ses som ett resultat av valet att tematisera studiens 

empiriska resultat efter de områden som var mest framträdande i intervjuerna till förmån för att 

presentera det empiriska resultatet med struktur och utgångspunkt från den teoretiska 

referensramen. Arbetet med studien har därför i viss mån växlat mellan teori och empiri och 

detta är något som enligt Alvehus (2013) samt Alvesson och Sköldberg (2008) är utmärkande 

drag för abduktion. Genom den abduktiva ansatsen och den omfattande teoretiska referensram 

som författarna arbetat fram, har en utökad förståelse för de svar som erhållits uppnåtts och där 

tematisering av verksamhetsnära frågor har vuxit fram ur de bredare diskussionerna i teorierna 

och författarna emellan under arbetets gång. Abduktion möjliggör enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) att empirin exempelvis kan kopplas samman med, eller förekommas av, 

studier ifrån tidigare teori inom litteraturen. 

 Forskningsstrategins syfte  

Studien beskriver hur arbetssätt för medarbetaren inom offentlig sektor har förändrats och det 

empiriska utfallet utgörs av en inventering avseende intervjupersonernas upplevda nuläge, 

kritiska synpunkter och erfarenheter givet de förändringar och traditioner som varit samt hur en 

väg framåt kan identifieras. Med utgångspunkt i detta har intervjupersonernas svar spelat en 

betydelsefull roll för studiens syfte samt bidragit med en utökad kunskap för problemområdet. 

Syftet med valet av kvalitativ metod har således inte varit inriktat på att tolka människors 

handlingar utan snarare att tolka innebörden av handlingarna. Enligt Alvehus (2013) är poängen 

med tolkning i kvalitativ forskning att bidra med en utökad helhetsbeskrivning av en 

kontextuellt studerad situation. Författarna vill med den här studien förmedla de erfarenheter 

och kunskaper som den enskilde bär på men som den inte kanske får utlopp för i sin vardag. 

Alvehus (2013) menar att kvalitativ metod intresserar sig för meningar och innebörder till 

förmån för statistiska samband.  

 Ställningstagande avseende alternativ forskningsstrategi 

Valet att inte inkludera en kvantitativ metod i studien refereras till flera aspekter. Enligt Bryman 

och Bell (2013) har kvantitativ metod en utgångspunkt där synen på verkligheten är objektiv 

och insamlandet av numeriska data främjar en rent deduktiv ansats. Kvantitativ metod förutsätts 

därmed inte kunna ge utrymme för intervjupersonernas fria tänkande, medvetande och idéer. 

Därtill har författarna gjort en välgrundad bedömning att kvantitativa data som än dock skulle 
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kunna vara relevanta för studien istället kan inhämtas från sekundärkällor såsom statliga 

utredningar och rapporter från intresseorganisationer. 

3.3 Metod för insamling och bearbetning av teoretisk referensram 

En omfattande litteraturgenomgång har möjliggjort sammanställningen av studiens teoretiska 

referensram. Författarna har initialt i processen med att färdigställa denna studie, penetrerat och 

diskuterat en ansenlig mängd vetenskapligt material och för ämnet saklig litteratur avseende 

reformer inom offentlig sektor och deras ideologiska ursprung i stort. Med utgångspunkt i 

forskning publicerad av bland andra Annika Lantz, Paul du Gay, Jeroen Veldman, Paul 

Thompson och Stig Montin erhöll författarna en kritisk utgångspunkt att stå på. Bakomliggande 

ideologier, genomförda reformer och dess konsekvenser tillsammans med traditionella värden 

inom den offentliga sektorn har därefter brutits ner och utgjort fundamentet för studiens 

konstruerade teoretiska referensram. Detta till förmån för klassiska organisationsteorier som är 

applicerbara i olika kontexter. För att erhålla utökade kunskaper avseende konsekvenser av 

genomförda reformer och organisatoriska förändringar har författarna därtill gått igenom och 

diskuterat olika statliga rapporter och vetenskapliga artiklar riktade mot den svenska kontexten. 

Detta för att kunna ta del av forskning och tankar som avser forskningsområdet inom studiens 

avgränsning. Delar av dessa har sedan inkluderats i den teoretiska referensramen. 

3.4 Metod för insamling av empiriskt material 

För att på ett utförligt sätt kunna ta del av enskilda individers insikter, tankar, erfarenheter och 

idéer avseende valt problemområde utgjordes studiens kvalitativa metod för insamling av 

empiriskt material av intervjuer. Intervjuerna har varit av en semistrukturerad karaktär som 

enligt Alvehus (2013) består av ett begränsat antal frågor med öppen karaktär eller övergripande 

teman. En fördel med valet av semistrukturerad intervju är bland annat att den gör det möjligt 

att kunna ställa följdfrågor vilket främjar en utökad förståelse. Det möjliggör också för 

succesiva anpassningar i materialinsamlingen efter de resultat som erhållits. Detta har också 

skett genom att något övergripande frågetema plockades bort efter tre intervjutillfällen på grund 

av att det framstod som svårt för intervjupersonerna att förstå vad författarna menade med det 

specifika temat. Frågetemat i dessa avseenden drog ut på intervjutiden och utgav inte något 

bidrag till studien. Andra frågeteman kompletterades med underfrågor baserade på sådan 

information som framkommit under tidigare intervjuer. Valet av semistrukturerad intervju 

framstår nu i efterhand som den mest lämpliga metoden för insamling av empiriskt material till 

studien då syftet med intervjuerna har varit att ta del av intervjupersonernas verklighet samt 
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med hänsyn till studiens abduktiva ansats. Det visade sig också efter några intervjutillfällen när 

författarna blev tryggare i sin roll, att intervjuerna utvecklades till mer av ett samtal mellan 

författarna och intervjupersonerna. Då utgjorde de övergripande och öppna frågeställningarna 

en bra utgångspunkt till att komma igång med samtalet och för att styra tillbaka till ämnet när 

samtalen kom in på intressanta sidospår som inte hade direkta beröringspunkter med studien. 

 Alternativa metoder för insamling av empiriskt material 

Valet att utgå från en semistrukturerad intervju till förmån för exempelvis en strukturerad 

intervju tog sin grund i bland annat risken för att begränsa intervjupersonernas fria 

svarsmöjligheter. Enligt Alvehus (2013) påminner en strukturerad intervju om en enkät där 

frågorna utgörs av en mer stängd karaktär och med förutbestämda svarsalternativ. Studien och 

syftet med intervjuerna kunde inte heller anses gagnas av helt ostrukturerade intervjuer då 

sådana enligt Bryman och Bell (2013) ofta bara utgörs av en huvudfråga där intervjupersonen 

får associera fritt. Därför kunde inte heller en sådan intervjumetod ses som lämplig med hänsyn 

till att studien har sin utgångspunkt i flertalet frågeställningar kopplade till ett specifikt 

problemområde. 

 Intervjuguide 

Samtalen med intervjupersonerna har utgått ifrån en intervjuguide, som enligt Bryman och Bell 

(2013) är en strukturerad lista över teman som skall behandlas eller frågor som skall ställas i en 

semistrukturerad intervju. Intervjuguiden för denna studie utgjordes av en checklista med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen, snarare än av en fastställd plan där frågor ställs 

efter en specifik ordning. Detta för att författarna ville öppna upp för att intervjuerna skulle bli 

mer levande och av en samtalskaraktär till förmån för en direkt utfrågning men också för att 

erhålla svar som i någon grad möjliggör jämförelse. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

flexibilitet i intervjuerna det som möjliggör för forskaren att få ta del av intervjupersonernas 

upplevelser och perspektiv. Alvehus (2013) menar att vid en semistrukturerad intervju är det 

inte tvunget att ha förberett en hel arsenal med frågor i förväg. Det handlar snarare om att 

anpassa och ställa följdfrågor till situationen samt uppmuntra den som svarar att fortsätta 

samtala och utveckla sina svar. Exempel på följdfrågor som har tillämpats i studiens 

intervjuserie är: Kan du ge ett praktiskt exempel på det du precis berättade? Varför tror du att 

det blev så? Intervjuguiden framgår av bilaga 5. Författarna genomförde en pilotintervju med 

en person som i egenskap av sitt arbete utfört flera studier med liknande metod. Pilotintervjun 

utfördes dels som ett test för att skaffa en uppfattning av tidsåtgång för varje intervju och dels 
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för att testa vad studiens tilltänkta frågeteman kunde generera för utfall. Pilotintervjun gav 

författarna värdefull feedback på formuleringar och gav dessutom en möjlighet till att korrigera 

och förtydliga frågeteman på ett par områden innan den första riktiga intervjun genomfördes. 

Därtill erhölls förslag till underfrågor att ha till hands om samtalet stannar upp mitt i en intervju. 

Personen som utgjorde pilot för studien beskrivs i deltagarschemat nedan, men författarna vill 

förtydliga att det är en person som för institutionen handel och företagande vid Högskolan i 

Skövde samt för studiens avgränsning, är en oberoende part. Det skall också poängteras att 

svaren från pilotintervjun inte inkluderats i studiens resultat. 

 Omfattning avseende urval 

Författarnas målsättning var att genomföra 10 semistrukturerade intervjuer inom ramen för 

studien och det blev också utfallet efter att intervjuerna avklarats vilket framgår av schemat 

över intervjupersonerna i studien. Enligt Alvehus (2013) kan det vara problematiskt att i förväg 

bestämma hur många deltagare i en studie som till antalet är det korrekta. Detta på grund av 

exempelvis hur innehållsrik informationen i intervjuerna blir. Vidare menar Alvehus (2013) att 

en mättnad kan uppstå vid studier med ett begränsat urval avseende social grupp. När denna 

mättnad uppstått kan information som erhålls förefalla att inte längre erbjuda nya perspektiv 

eller infallsvinklar och således kan behovet av fortsatta intervjuer att minska. Författarna 

började efter sju till åtta intervjuer uppfatta en viss mättnad i svaren där många liknande 

upplevelser och återkommande uppfattningar och synpunkter på frågeteman återgavs. Detta 

skulle delvis kunna ha sin förklaring i att samtliga intervjupersoner arbetat under en lång tid 

inom offentlig sektor och därigenom varit med om liknande förändringar och reformer. Trots 

viss tidsbrist på grund av sjukdom och andra oförutsedda händelser genomfördes samtliga tio 

intervjuer. Alla intervjupersoner som i förväg tillfrågades via e-post, omfattas med ett 

deltagande i studien.  

 Urval av studiens intervjupersoner 

Studien argumenterar för det urval som Bryman och Bell (2013) beskriver som målstyrt, där 

individer väljs ut efter relevans avseende de aktuella forskningsfrågorna. Deltagarna i studien 

är så kallat seniora, det vill säga personer med lång erfarenhet. Med lång erfarenhet åsyftas här 

minst 15 års yrkeserfarenhet inom offentlig sektor enligt studiens avgränsning. Därför speglar 

inte intervjupersonerna offentliga medarbetare inom alla yrkeskategorier. Grundsyftet med ett 

urval som utgörs av enkom seniora deltagare var författarnas förhoppning om att dessa skulle 

bidra med sina synpunkter och tankar avseende ett hållbart syn- och arbetssätt. Syftet med 
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seniora deltagare till förmån för deltagare med en kortare anställningstid var för att 

intervjupersonerna på ett rimligt och trovärdigt sätt skulle kunna återge olika perspektiv 

avseende förändringar som skett över tid inom offentlig sektor men också förmedla sina tankar 

om möjligheter till förbättringar. Deltagarna i studien representerar en heterogen variation 

avseende kön, yrkesmässig bakgrund samt befattning vilket framgår av schemat över 

intervjupersonerna. Gemensamt för intervjupersonerna är att de är verksamma inom kommun 

eller region, geografiskt avgränsat till Västra Götalands län. Författarnas grunder för urvalet 

utgjordes också med hänsyn till den risk som Alvehus (2013) beskriver i form av att urvalet 

avseende intervjupersoner blir för strategiskt vilket kan resultera i en alltför nyanserad och 

enkelspårig bild av verkligheten. 

 Förberedelser inför intervjuer 

De tilltänkta deltagarna kontaktades initialt med ett kort introducerande telefonsamtal eller e-

postmeddelande där de informerades om studiens syfte, tillfrågades om eventuell möjlighet till 

medverkan samt presenterades några övergripande teman för vad intervjuerna skulle handla 

om. Därefter kontaktades de 10 intervjupersoner som tackat ja med ett missivbrev via e-post, 

som framgår av bilaga 3. Deltagarna ombads att avsätta en timme för intervjumomentet vilket 

ansågs vara rimligt ur såväl författarnas som intervjupersonernas perspektiv. I förebyggande 

syfte och med risken för bortfall, hade författarna arbetat fram och förberett en lista om totalt 

30 tänkbara personer med rätt förutsättningar för ett deltagande i studien. Dessa personer ingår 

i eller utgör periferin av författarnas sociala eller yrkesmässiga nätverk men har ingen vetskap 

om varandras medverkan i studien. Denna process var också för att i möjligaste mån säkerställa 

studiens målsättning med 10 genomförda intervjuer. Av dessa 30 tänkbara personer erfordrades 

kontakt med 15 personer innan 10 intervjutillfällen var inbokade. 

 Schema över intervjupersoner 

Här presenteras ett schema som utgör en översikt och beskrivning över de deltagare som utgjort 

intervjupersonerna samt pilot för denna studie. Schemat visar intervjupersonens nummer i 

studien, kön, utbildningsnivå, datum för intervjun, samt tidsåtgång vid intervjutillfället. Därtill 

vilka befattningar, arbetsgivare och hur många år intervjupersonen varit verksam inom offentlig 

verksamhet som faller inom ramen för studiens avgränsning. 
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Nr. 
Befattningar 

inom offentlig 
sektor 

Kön Arbets- 
givare 

År totalt 
offentlig 

sektor 
Utbildning 

Tids-
åtgång 
intervju 

Intervju 
datum 

1 Enhetschef 
Medarbetare Man 1 Kommun 19 Högskola 

1 år 
86 

min. 26/3 

2 Förskolelärare 
Barnskötare Kvinna 1 Kommun 17 Högskola 

3,5 år 
65 

min. 27/3 

3 Rektor 
Lärare Man 1 Kommun 16 Högskola 

5 år 
47 

min. 28/3 

4 Tjänsteman chef 
Lärare Kvinna 3 Kommuner 20 Högskola 

5 år 
79 

min. 28/3 

5 Sjuksköterska Kvinna 1 Region 
1 Kommun 20 Högskola 

4 år 
67 

min. 3/4 

6 Tjänsteman 
Administratör Kvinna 3 Kommuner 30 Högskola 

2 år 
80 

min. 4/4 

7 Sjuksköterska 
Undersköterska Kvinna 1 Region 19 Högskola 

3 år 
52 

min. 5/4 

8 Tjänsteman chef 
Tjänsteman Man 2 Kommuner 17 Högskola 

5 år 
60 

min. 6/4 

9 Enhetschef 
Socionom Kvinna 2 Kommuner 

1 Region 15 Högskola 
6,5 år 

57 
min. 9/4 

10 Socionom 
Undersköterska Kvinna 2 Kommuner 

1 Region 16 Högskola 
4 år 

55 
min. 10/4 

Pilot Lektor Man Statlig 18 Högskola  
5 år 

79  
min. 23/3 

 

3.5 Analys av empiriskt material 

Enligt Bryman och Bell (2013) återfinns inget klart regelverk att utgå ifrån vid kvalitativ metod 

avseende analys av det empiriska materialet. I denna studie har intervjuguiden sin utgångspunkt 

i den teoretiska referensramen samt har utgjort ett ramverk för de semistrukturerade 

intervjuerna. Författarna är nu medvetna om att analys av empiriskt material som process är ett 

oerhört tidskrävande moment och det är samtidigt svårt att få till bra beskrivande text som är 

komprimerad. Detta i synnerhet då det empiriska materialet inhämtats genom semistrukturerade 

intervjuer där frågor och svar är av en mer öppen karaktär. Detta resonemang understryks av 

Bryman och Bell (2013) som menar att kvalitativa undersökningar har en tendens att generera 

ett omfattande empiriskt material samt svårigheten i att återge informationen på ett korrekt sätt 

för en bredare publik. 
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 Genomförandet av analys avseende empiriskt material 

I den här studien har deltagarna intervjuats vid enskilda tillfällen där båda författarna 

medverkat. Författarna har turats om avseende talroll och observationsroll mellan de olika 

intervjuerna. Alla intervjuerna har efter deltagarnas samtycke spelats in för att säkerställa att 

viktig information som framkom inte skulle gå förlorad eller feltolkas i efterarbetet. Författarna 

hade som målsättning att transkriberingen av det inspelade materialet skulle ske i nära 

anslutning till genomförda intervjuer, så blev också utfallet eftersom det blev några dagar 

mellan de flesta av intervjuerna. Arbetet med transkriberingen har delats lika mellan författarna 

och resulterade i totalt 138 sidor transkriberat material. Ljudupptagningarna som legat till grund 

för transkriberingarna har såsom deltagarna också informerats om innan intervjuerna, förstörts 

när författarnas arbete med transkriberingen färdigställts. Författarna har efter 

transkriberingarna gemensamt analyserat och diskuterat materialet där eventuella skillnader 

eller likheter i intervjupersonernas svar har identifierats. Detta var ett omfattande arbete som 

pågick en hel arbetsvecka och som sedan resulterade i de tematiseringar som redovisas under 

resultatkapitlet. Enligt Alvehus (2013) utgör analysen en central del av studien och det är här 

empirin ställs mot teorin.  

3.6 Tillförlitlighet och pålitlighet 

Författarna har tillsammans varit yrkesverksamma i över 40 år varav den ena arbetat 18 år inom 

offentlig verksamhet, dock inte inom studiens avgränsning. Denna yrkeserfarenhet har bidragit 

till en viss förförståelse avseende frågor som rör arbetssätt och synsätt på medarbetare. 

Författarna har under intervjutillfällena dock eftersträvat en neutral framtoning för att i 

möjligaste mån inte avsiktligt påverka deltagarna i någon viss riktning. Detta är högst relevant 

då studien och underliggande frågeställningar utgår ifrån ett kritiskt perspektiv. Enligt Bryman 

och Bell (2013) är det viktigt att forskare i vetenskapliga studier förmedlar en korrekt bild av 

de svar som framkommer i intervjuerna och för att kunna säkerställa tillförlitligheten kan 

sammanställningen av det empiriska materialet valideras. Bryman och Bell (2013) menar att 

detta kan ske genom respondentvalidering som innebär att intervjupersonerna får ta del av och 

bekräfta uppriktigheten i sammanställningen innan den införlivas i det fortsatta arbetet med 

studien. Samtliga intervjupersoner har erbjudits den möjligheten, vilket framgår av bilaga 4. 

Det var ingen av intervjupersonerna som ville det men däremot har samtliga bett att få ta del av 

studien när den är färdig. Bryman och Bell (2013) menar att det finns en fara med 

respondentvalidering då det kan påverka forskarnas vetenskapliga tolkning genom att låta 
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deltagaren få möjligheter till att inverka på det som publiceras. I den här studien finns således 

inte någon uppenbar risk för detta. Trovärdigheten i den här studien tar också sitt uttryck i hur 

de insamlade resultaten framställs i skrift i resultatkapitlet där citat återgetts ordagrant och 

sammanfattande text återspeglar en tolkning av intervjupersonernas subtila uppfattningar. Detta 

har i studien ansetts mycket viktigt för att förhindra risken att frångå ett neutralt förhållningssätt. 

Författarna har arbetat utifrån utgångspunkten att studien skall vara detaljrik och fyllig och 

därför är vår redogörelse av resultaten kompakt och utförlig. 

3.7 Metodkritik 

Valet att tillämpa kvalitativ forskning till denna studie kan bemötas av en viss kritik. Enligt 

Bryman och Bell (2013) kan kvalitativ forskning präglas av en alltför hög grad av subjektivism 

och de lyfter dessutom fram svårigheterna med att replikera en undersökning, problem med 

generalisering vid tolkning samt bristande transparens. Författarna är medvetna om att 

resultaten som presenteras i studien utgörs av författarnas tolkningar avseende deltagarnas 

uppfattningar i syfte att ge dessa en röst och erhålla värdefull empirisk information ur 

medarbetarnas perspektiv. Vidare menar Bryman och Bell (2013) att egenskaper såsom ålder 

och kön hos forskarna berör och har en inverkan på hur intervjupersonerna agerar i 

intervjusituationen. Därtill finns en medvetenhet hos författarna att människor har en tendens 

att ibland svara det som förväntas av dem till förmån för vad de egentligen tycker. Författarna 

har genomgående under arbetet med studien eftersträvat hög transparens, detta då Bryman och 

Bell (2013) menar att kvalitativ forskning ofta möter kritik avseende bristande information om 

hur studien planerats och effektuerats.  

 Forskningsetik 

Studien har tagit sin utgångspunkt i fem etiska principer för svensk forskning och som enligt 

Bryman och Bell (2013) berör bland annat vikten av att intervjupersonerna är införstådda med 

studiens syfte, samt att de är medvetna om att deras medverkan sker på frivillig basis och kan 

avslutas närsomhelst. Detta har också författarna informerat varje deltagare om både i 

missivbrevet och muntligen i inledningen av intervjutillfällena, vilket framgår av bilaga 4. 

Studiens deltagare har därtill inte utgjorts av några minderåriga intervjupersoner, vilket också 

framgår av schemat över deltagare, sett till antalet tjänstgöringsår. Vidare har studien utgått 

ifrån anonymitet då deltagarna benämns med siffror istället för namn. Syftet med anonymitet 

var för att författarna ville erhålla så ärliga och öppna svar som möjligt, något som vi i efterhand 

upplever att vi fått. Varje intervjuperson har dessutom muntligen informerats om det här och 
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fått sitt nummer i studien, då det också bidrar till att varje intervjuperson kan identifiera delar i 

studien som är ett direkt resultat av deras medverkan samt att det bidrar till utökad trovärdighet. 

Författarna har under arbetet med studien varit mycket noggranna med att ge intervjupersonerna 

sanningsenlig information om studien samt dess bakomliggande syfte och likartad information 

har delgivits deltagarna muntligen vid varje intervjutillfälle. Det har dessutom tydligt framgått 

att det insamlade materialet endast kommer att användas för den föreliggande studiens ändamål 

och att författarna till studien inte kommer att ge tillstånd till att materialet får användas i annat 

syfte utan att deltagarna ger sitt samtycke till detta.  
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4 Empiriskt resultat 

Det empiriska resultatet i studien har författarna tematiserat efter övergripande områden som 

identifierats som återkommande i samtalen och dessa är oberoende av yrkestillhörighet och 

specifik arbetsplats. De tematiserade områdena speglar således intervjupersonernas subjektiva 

uppfattningar avseende studiens empiriska frågeställningar och utgörs av exempelvis 

effektivisering, styrning och tillit. 

4.1 Beskrivning 

Under våren 2018 har författarna genomfört tio intervjuer med medarbetare som har en lång 

erfarenhet inom offentlig sektor. Då dessa speglar ett brett spektra av medarbetare inom 

offentlig sektor har intervjusituationerna utspelats i olika kontexter. En del intervjuer har 

genomförts i avskildhet på Högskolan i Skövde medan andra har genomförts på den aktuella 

intervjupersonens arbetsplats. På grund av sjukskrivning genomfördes därtill en intervju 

hemma hos en deltagare då denne var mycket angelägen om att få medverka. Intervjutillfällena 

har genomgående präglats av en öppenhet där författarna upplever att de erhållit förtroende hos 

intervjupersonerna vilket resulterat i avslappnade och prestigelösa intervjuer av 

samtalskaraktär. Modellen nedan visar att teori och studiens frågeställningar har legat till grund 

för insamlandet av empiriskt material från de semistrukturerade intervjuerna vars resultat 

kommer att redovisas tematiserat i detta kapitel. Då studien utgår från ett medarbetarperspektiv 

har tematiseringen avsiktligen gjorts efter de områden som under intervjuerna varit mest 

framträdande. Detta då författarna inte ville att den teoretiska referensramen skulle styra 

struktur och sammanställning av det empiriska resultatet.  
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4.2 Effektivisering 

Intervjupersonerna ger en sammanfattande bild att deras arbetsgivare som en konsekvens av 

reformering, intagit ett ökat fokus på ekonomisk effektivitet och där upplevelsen är att mer 

arbete utförs av färre personer. Det betonas att offentlig sektor inte får glömma bort sitt 

huvudsakliga syfte i detta effektiviseringstänk och här nämns bland annat bra service till 

medborgarna och utan vinstintresse. En bild som återges är att offentlig sektor numer präglas 

av ett allt mer kortsiktigt tänkande till förmån för långsiktig hållbarhet samt att offentlig sektor 

inte lyckats effektivisera mötes- och beslutsprocesser då dessa upplevs som många och långa.  

”Vi behöver tänka mer på att spara och effektivisera där det är möjligt (…) 

för att kunna använda oss av de pengarna på det som vi inte kan spara på!” 

(Intervjuperson 4) 

 Effektivisering med influenser från privat sektor 

Intervjupersonerna är i grunden positivt inställda till att offentlig sektor i någon form hämtar 

influenser från privat sektor och återger att arbetssätten inom offentlig sektor med syftet att 

effektiviseras, i någon form blivit mer standardiserade. Det anses att standardisering i sin grund 

inger trygghet och bidrar till en kvalitetssäkring med syfte att göra likvärdigt och rätt. Praktiska 

exempel som nämns är vid samband med nyanställningar och introduktionsarbete. 

”Vi får inte bli för egna i det offentliga, det finns risker med det också, vi 

måste absolut hänga med i det som händer i omvärlden.” 

(Intervjuperson 4)  

Samtidigt ges uttryck för mer kritiska röster mot att för mycket effektiviseringsinfluenser från 

privat sektor kan tendera till att den mänskliga faktorn glöms bort. Det anses att 

standardisering delvis kan bidra till att saker bara utförs för att de måste göras och utan någon 

större eftertanke. 

”Ibland finns det en form av tro på att det som privat sektor pratar om och 

gör är en måttstock på vart man skall och det ser jag inte alltid som 

positivt, och det är där jag också ofta ser att vi går bort oss.”  

(Intervjuperson 8) 

”Det är inte alltid som man känner att de ser oss som individer utan 

snarare som robotar som skall utföra något som måste göras.” 



30 
 

(Intervjuperson 2) 

 Effektivisering genom kvantitativa eller kvalitativa mål 

Det beskrivs i stort att verksamhetsmålen numer ofta är för många, ouppnåbara och inte tydligt 

förankrade i det verksamhetsnära arbetet. Erfarenheten är att målen ofta är av kvantitativ 

karaktär som är lätta att mäta och som främjar kvantitet före kvalitet i arbetssättet. 

”Jag skulle vilja ha mer kvalitet, inte hela tiden jaga siffror på hur många 

ärenden som handläggs.” 

(Intervjuperson 6) 

Flera intervjupersoner beskriver att bristen på kvalitativa mål går emot deras personliga 

integritet för hur de vill utföra ett gott arbete. Intervjupersonerna förespråkar verksamhetsnära 

mål som är få, tydligt kommunicerade och uppnåbara inom det område som deras verksamhet 

avser. Det beskrivs därtill en upplevd positiv effekt när verksamhetsmålen kontinuerligt 

diskuteras och följs upp inom arbetsgrupperna, exempelvis vid arbetsplatsträffar.  

”De övergripande målen är ofta luddiga, det kan ju vara bra ord som kan 

vara svåra att ta till sig. Men vi har tillfällen då vi diskuterar, vad betyder 

de här, och så ändrar vi lite så att det blir tydligare för oss.” 

(Intervjuperson 7) 

 Effektivisering och balansen mellan mjuka och hårda värden 

Under intervjuerna betonas vikten av att balansera mjuka och hårda värden när processer 

standardiseras och verksamheter effektiviseras. En enhetlig uppfattning är att det är svårare att 

standardisera mjuka värden än hårda värden. Några menar att standardisering inte bör 

genomföras fullt ut i processer såsom vård, skola och omsorg. Detta då det alltid återfinns en 

mänsklig och en individuell faktor att ta hänsyn till i dessa processer.   

”Situationerna är inte standard (…) allt hänger på de individuella 

förutsättningarna hos den det avser och då funkar det inte med manualer 

och riktlinjer som är generella rakt av.” 

(Intervjuperson 10) 

Glädjen över att arbeta med människor och göra något bra för dem utifrån drivkrafter såsom 

byggandet av ett gemensamt samhälle, vårda behövande, utbilda och upprätthålla ett 
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rättssamhälle, är ett genomgående uttryck i samtalen. I en del samtal betonas skillnader mellan 

offentlig och privat sektor, där olikheterna med att producera bilar och att arbeta med människor 

lyfts fram. Andra liknelser görs avseende syn- och arbetssätt inom delar av offentlig sektor med 

robotar som utför uppgifter på ett löpande band och där utrymmet för autonomi inom 

professionen har minskat. Det framgår därtill att vård och omsorg numer i vissa avseenden 

benämns som produktion och där rädslan för tillfälligt produktionsbortfall bland annat 

begränsar möjligheten till utbildning eller andra kompetenshöjande insatser.  

”Det är lättare att jobba på Volvo och veta hur många bilar man 

producerar och så vidare men i skolans värld, ja det är ju klart vi kan mäta 

ut hur många godkända elever vi får ut men det är ändå människan bakom 

som ska styra vad som blir resultatet.” 

(Intervjuperson 3) 

4.3 Styrning 

En enhetlig bild som återges vid samtalen är att offentlig sektor är en stor arbetsgivare och där 

styrning och strukturer varierar. Förändringar av strukturer och styrning har för många upplevts 

som försvårande i deras arbetssituation. En del intervjupersoner ger uttryck för en organisation 

med långa beslutsvägar och en upplevd tröghet i styrningen vilket dessa kopplar till att beslut 

skall förankras i lagar och förordningar genom många instanser. Intervjuerna ger också uttryck 

för att medarbetarens arbetssätt inom offentlig sektor idag utgår från en demokratisk process 

men där fokus förflyttats från förvaltning till utveckling. 

”Som arbetsgivare inom offentlig sektor skall vi göra det som är rätt och 

inte alltid det som är bäst. Det är inte alltid lätt att få in det, vi skall följa de 

lagar som är stiftade oavsett.” 

(Intervjuperson 8) 

 Styrning i form av ledarskap 

Intervjuerna berör ledarskapets vikt i frågor kopplade till syn- och arbetssätt och det återges en 

enhetlig upplevelse av att ledarskapet har en stor betydelse för den anställdes arbetssituation. 

Därtill betonas att ett dåligt ledarskap kan vara en faktor till misstrivsel och en anledning till att 

byta arbete. 
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”Det som skulle kunna få mig att sluta mitt arbete det är ju ett dåligt 

ledarskap eller dålig organisation.” 

(Intervjuperson 5) 

Intervjupersonerna uttrycker att offentlig sektor skulle gynnas av att rekrytera fler chefer från 

det privata näringslivet. Motivet som anges till detta är ett upplevt behov av nya influenser och 

tankebanor avseende styrning och förhållningsätt inom offentlig sektor. Det anses dessutom att 

ledarskapsteorier och utbildningar hämtade från den privata sektorn skulle kunna medföra en 

positiv inverkan på styrningen. En intervjuperson menar dock att offentlig sektor skulle gynnas 

mer av att utveckla och ta fram egna generella ledarskapsmodeller anpassade till den offentliga 

kontexten. Intervjupersonerna främjar ett ledarskap som bygger på delaktighet och kontinuerlig 

dialog men i praktiken beskriver de att ledarskapet är väldigt varierande. 

”Vi måste våga plocka in ifrån näringslivet, idag är det för mycket att man 

plockar chefer från de egna leden som tycker som politikerna, det blir ingen 

förändring om man bara tillsätter såna som inte vågar ifrågasätta.” 

(Intervjuperson 6) 

 Styrning i den politiska kontexten 

En unik aspekt med offentlig sektor som betonas under samtalen är dess politiska styrning, där 

folkvalda politiker tillsammans med tjänstemän ansvarar för att de skattefinansierade resurserna 

används på rätt sätt.  Några samtal ger uttryck för distans till politikerna och en önskan om att 

dessa påvisade ett större engagemang för den operativa verksamheten. Även om positiva 

aspekter med den politiska närheten nämns, återges en upplevelse av att politikerna ibland 

lägger sig i för mycket och vill detaljstyra i enskilda ärenden ur ett egenintresse. 

”Politiken är ofta inne och petar och vi vill ju ha en armlängds avstånd.” 

(Intervjuperson 1) 

Intervjupersonerna ser politikerna som deras yttersta arbetsgivare. Det återges åsikter som utgår 

från att det är tjänstemännen som sitter inne med kunskapen men att det oftast är politikerna 

som fattar besluten och att detta medför en frustration hos medarbetarna då upplevelsen är att 

politikerna bitvis saknar tillräcklig sakkunskap och därför ibland fattar orationella beslut. 
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”Jag tänker mer kunskap hos politikerna och en större förståelse för hur 

tidskrävande och omfattande arbetet är så att säga, det vore önskvärt och 

skulle underlätta och effektivisera många processer som tar för lång tid.” 

(Intervjuperson 10)  

 Styrning med variation 

Det framgår att det finns stora skillnader avseende styrning mellan de representerade 

verksamheterna. Exempel som återges här är bland annat antalet chefsnivåer, närheten till 

politikerna, ekonomiska resurser och att storlek på kommun eller verksamhet kan utgöra 

grunder för detta. Vidare menar några intervjupersoner att det återfinns stora skillnader i 

kunskaper hos medarbetarna på flera nivåer vilket anses ha sin förklaring i att mindre 

verksamheter eller kommuner har svårare att attrahera individer med högre kompetenser. 

”Vi har bara 3 lager med chefer vilket gör att det blir korta beslutsvägar, 

så det ser helt annorlunda ut än vad det gör i exempelvis Skövde kommun.” 

(Intervjuperson 9) 

Det framgår i intervjuerna att styrning avseende arbetssätt även varierar mycket mellan enheter 

eller avdelningar inom en och samma organisation. Några intervjupersoner menar att reformer 

eller organisatoriska förändringar som genomförts har lagt grunden för detta. 

”Åker du ner till en annan enhet inom kommunen och ber om att få låna 

något klockan halv två så är det igenbommat därnere och du får ingen hjälp 

för att det finns en annan styrning där!” 

(Intervjuperson 1) 

Variationer i styrning inom offentlig sektor skapar enligt intervjupersonerna en ”vi och dom” 

mentalitet som präglar arbetssituationen. Exempel som återges här är ”Beställar och utförar 

modellen” där olika enheter inom samma organisation beställer och utför tjänster åt varandra. 

Därtill framförs att en ökad arbetsbörda medför att individer eller hela enheter försöker skjuta 

över ansvaret för vissa arbetsuppgifter till andra enheter och att detta medför konsekvenser som 

att medarbetare inte ser sig tillhöra en och samma arbetsplats med ett gemensamt mål.   

”Det pratas illa om olika förvaltningar och personer, det är inte bra, det 

här är något som vi måste jobba med, att bli en gemensam arbetsplats.” 

(Intervjuperson 6)  
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Avseende ”vi och dom” mentaliteten betonas under samtalen, vikten av samverkan och 

kontinuerlig dialog mellan enheter eller avdelningar samt att ge uttryck för att det är en och 

samma arbetsplats. Under någon intervju uttrycks det därtill att chefer inom offentlig sektor 

behöver bli mer dynamiska i sitt arbetssätt samt arbeta med att stärka varumärket internt. 

4.4 Tillit 

Intervjuerna återkommer flera gånger till vikten av att arbetsplatsen skall präglas av ett stort 

förtroende och tillit, där medarbetaren tillåts att ta ansvar för genomförandet av sina 

arbetsuppgifter. Upplevelsen av tillit varierar stort mellan intervjupersonerna där vissa menar 

att relationen med organisationsledningen inte präglas av tillit medan andra beskriver en hög 

grad av tillit och frihet i arbetsutförandet. De personer som inte erhåller tillit upplever en högre 

grad av kontroll och mindre grad av påverkansmöjlighet. Därtill lyfts begreppet tillitstyrning 

fram som ett tänkbart framtida arbetssätt inom offentlig sektor. Ett arbetssätt som främjar 

individens kunskaper samt erfarenheter och där individen delvis har ett eget ansvar att nå 

uppsatta mål.     

”Om man inte har tilltro till medarbetaren då får man ju sitta och göra 

allting själv och det är ju inte kul, eller kontrollera allt.” 

(Intervjuperson 4) 

”Jag tror mer på att jobba med tillitstyrning. Att jobba mer med mer tillit 

inom offentlig sektor och generellt mindre med krav, styrning och kontroll.” 

(Intervjuperson 8) 

 Tillit och möjlighet till påverkan 

En enhällig åsikt som framförs är att en hög grad av tillit medför en större möjlighet till 

påverkan över den egna arbetssituationen. En del intervjupersoner upplever att de inte kan 

påverka sin arbetssituation i tillräckligt hög grad och menar att detta beror på att de befinner sig 

på en lägre position inom hierarkin. Andra uttrycker dessutom att den faktiska kompetensen 

oftast återfinns längst ut i verksamheten hos medarbetarna som utför arbetsuppgifterna i 

praktiken, men att beslut oftast fattas utan medarbetarnas möjlighet till påverkan. Under 

samtalen nämns att minimal möjlighet till påverkan över arbetssituationen kan vara en 

anledning till att byta arbetsplats. Någon menar därtill att reformer och förändringar har 

påverkat beslutskedjan inom organisationen och att detta till delar, medfört en centralisering av 

beslutanderätten. 
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”Jag tror att det är viktigt att man som medarbetare får känna sig delaktig 

och kunna påverka sitt arbete, en anledning till att många väljer att sluta 

kan bero på minimala möjligheter att påverka sin arbetssituation.” 

(Intervjuperson 5) 

De intervjupersoner som upplever att de kan påverka ger också uttryck för en upplevd hög grad 

av autonomi i yrkesrollen. En del menar att vikten av goda professionella relationer med de 

överordnade och politikerna, en kontinuerlig dialog, intern samverkan och en dynamisk 

arbetsgrupp har en positiv inverkan för möjligheten till påverkan.  

”Genom att arbeta inom offentlig sektor kan man påverka människors liv.” 

(Intervjuperson 4) 

 Tillit eller kontroll 

Intervjupersonerna tycker att det är mer kontroll idag över arbetssätt och processer inom 

offentlig sektor. Fler kontrollfunktioner är centralt styrda och har skapats i syfte att 

kvalitetssäkra och bidra till enhetlighet i organisationen. Upplevelsen är att det finns två sidor 

av samma mynt avseende kontroll då det å ena sidan skapar kvalitet i verksamheten men där 

det å andra sidan kan tendera till att bli hämmande för medarbetarna och deras upplevelse av 

tillit. 

”Det är mycket mera kontroll idag än vad det var förr. Det finns massa 

kontrollfunktioner på vägen, har du verkligen gjort rätt sak? Man måste 

hela tiden ha koll på att man gör rätt saker så att man har ryggen fri.” 

(Intervjuperson 3) 

Avseende tillit eller kontroll återges en strävan hos arbetsgivarrepresentanter och en önskan hos 

medarbetarna om att främja tillit och en minskad kontroll vilket i förlängningen skulle kunna 

möjliggöra utförandet av arbetsuppgifter med större autonomi. 

”I min egen ledarstil vill jag att folk skall växa och ta ansvar, det gör de 

inte om man står hukade över dem med krav och kontroll, det är ansvar och 

frihet som bidrar till utveckling.” 

(Intervjuperson 8) 
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4.5 Vikten av att värna om medarbetarna  

Intervjupersonerna ger uttryck för att offentlig sektor måste bli bättre på att värna om sina 

medarbetare. Återkommande är att offentlig sektor är en stor arbetsgivare där individen tenderar 

att försvinna i mängden. Det återfinns en generell uppfattning om behovet av en förbättring i 

att se individen och dennes behov samt förmågan att tillvarata individens unika kompetenser. 

Även om lönen är viktig så framstår den utifrån samtalen med intervjupersonerna inte som den 

mest framträdande drivkraften. De mest framträdande är bekräftelse, känna sig viktig för 

organisationen och att erbjudas en trygghet i sin anställning. 

”Man använder mycket mer fina ord, att medarbetarna är viktiga och att 

värna om dom man har, det upplever jag ju att det är mer fokus på men sen 

kan jag inte säga att det i praktiken har blivit bättre.” 

(Intervjuperson 4) 

 Vikten av att värna om medarbetarna kontra en hög arbetsbelastning 

Ett genomgående tema är en hög arbetsbelastning med fler och fler projekt, dåliga arbetsvillkor 

och fler arbetsuppgifter som skall utföras på samma tid som tidigare men på färre medarbetare. 

Detta uttrycks av intervjupersonerna som orsaker till att medarbetare känner sig stressade och 

att de utför oavlönat arbete då 40 timmars arbetsvecka inte räcker till. En framträdande åsikt är 

behovet av mer personal men det återfinns också andra förslag till åtgärder såsom kortare 

arbetsdagar, utvecklad digitalisering och en generell översyn av arbetsvillkoren med tydligare 

arbetsbeskrivningar och kompetenskrav.  

”Jag skulle behöva mer tid men jag jobbar heltid så jag kan inte göra mer.” 

(Intervjuperson 7) 

”Du, kan du projektleda det här ett år! Då får du göra det här vid sidan om 

det ordinarie arbetet!” 

(Intervjuperson 1) 

Det framkommer att offentlig sektor generellt är bra på att lokalisera brister inom 

organisationen. Intervjupersonerna betonar vikten av att lyfta och utveckla de positiva aspekter 

som återfinns i verksamheten då detta kan stärka självförtroendet och få en motiverande effekt 

hos medarbetarna. I en intervju framgår det positiva effekter av att arbeta med ett salutogent 
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förhållningssätt som utgår ifrån frågeställningarna: Vad är det som fungerar? Vilka är 

utmaningarna? Hur åtgärdar vi dem? 

”Jag tror nog att man är generellt dålig på att befästa det som är bra och 

att fokus blir på det som är dåligt och det är ju samma sak som att vi pratar 

ytterst sällan om det som är med bra.” 

(Intervjuperson 8) 

 Vikten av att värna om och behålla medarbetarna 

På frågan om vad intervjupersonerna upplever att arbetsgivaren gör för att få dem att stanna 

kvar, blir det generellt tyst under en lång stund. Det finns en delad uppfattning huruvida deras 

arbetsgivare gör något för att få dem att stanna kvar samt om detta arbetssätt är bra eller inte. 

De personer som är positivt inställda betonar personligt erkännande, stor självständighet i 

arbetsutförandet och möjligheter till mycket kompetensutveckling. Andra förhåller sig mer 

neutrala och ger uttryck för att arbetsgivaren arbetar utifrån ett standardiserat arbetssätt som 

inte tar hänsyn till individnivå. Dessa personer menar att de själva hittar drivkraften och 

motivationen i glädjen över arbetsuppgifterna, kollegorna och människor de möter i arbetet.  

”Jag tycker inte att chefen jobbar så mycket för att man ska jobba kvar men 

jag vill stanna kvar för det är det roligaste jobbet jag har haft.” 

(Intervjuperson 5) 

Det finns också intervjupersoner som är direkt missnöjda med arbetsgivarens sätt att agera i 

frågan om att värna om och behålla sina medarbetare. Dessa personer har upplevt att många 

arbetskollegor slutat och detta är också någonting som de själva har övervägt eller verkställt på 

tidigare arbetsplatser inom offentlig sektor. En åsikt som lyfts fram vid några intervjutillfällen 

är vikten av att offentlig sektor håller fast vid sina kärnvärden om vad den står för som 

arbetsgivare och här betonas rättvisa och likabehandling. En annan åsikt som framgår är risken 

med att jobba för mycket med exempelvis Employer Branding då det kan tendera till att 

medföra aktiviteter enkom i riktning att attrahera arbetskraft och där de befintliga medarbetarna 

kommer i skymundan.  

”Jag har fem kollegor sen jag började på den här enheten 2014, som har 

sagt upp sig för att de var slutkörda. På en enhet med 6 medarbetare! Alla 

har uppgett samma, de orkar inte mer!” 

(Intervjuperson 10) 
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4.6 Förskjutning av arbetsuppgifter  

En enhetlig uppfattning som återges är att offentlig sektor måste bli bättre på att nyttja sina 

medarbetare på rätt sätt. Det finns en samstämmig beskrivning av att reformer och förändringar 

som genomförts delvis medfört en förskjutning av medarbetarnas arbetsuppgifter och 

profession. Detta har genererat förändrade syn- och arbetssätt som inkluderar arbetsuppgifter 

inom yrkesrollen som inte medarbetarna upplever speglar det de är utbildade eller 

ursprungligen anställdes för. Delar av detta kopplas i samtalen samman med att offentlig sektor 

under de senaste åren genomgått en professionalisering med syfte att kvalitetshöja 

verksamheter såsom exempelvis vård, omsorg och skola.  

”Det blir en slitning mellan ett ansvar och sånt som är intressant men 

samtidigt krockar med det huvudsakliga syftet som jag är där för att göra.” 

(Intervjuperson 2) 

”Ja det är klart att vi anställer ju många mer med högskoleutbildning nu, 

det har gått en viss inflation i det, där vi nu anställer med 

högskoleutbildning som krav där vi inte tidigare gjorde det.” 

(Intervjuperson 4) 

I samtalen lyfter alla intervjupersoner någon gång fram behovet av att offentlig sektor återinför 

eller utvecklar nya stödtjänster med motiveringen att dessa skulle kunna utföra enklare 

arbetsuppgifter som inte erfordrar en högre utbildning men som fortfarande är viktiga och måste 

utföras. Detta kan enligt intervjupersonerna möjliggöra att medarbetarna med högre utbildning 

skulle kunna ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter som motsvarar deras utbildning och 

lön. Exempel på möjliga stödtjänster som enligt intervjupersonerna skulle behöva återinföras 

eller utvecklas, är: vårdbiträden, assistenter, barnskötare, och administratörer.   

”Det viktiga är att se att alla arbeten är viktiga och att ingen arbetsuppgift 

är sämre än någon annan.” 

(Intervjuperson 9) 

 Förskjutning av arbetsuppgifter med en ökad administration 

Intervjupersonerna återger en stark och enhetlig bild av en överadministration som idag präglar 

offentlig sektor. Upplevelsen av en förskjutning av arbetsuppgifter där alla medarbetare 

tenderar till att vara administratörer har enligt intervjupersonerna skapat stor frustration. Det 
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råder i samtalen delade meningar över syftet med all administration där en del lyfter fram det 

som en del i kvalitetssäkringen men där andra anser att stora delar av administrationen är 

obefogad och ställer sig frågande till nyttan med den.    

”Det är frustrationen tror jag som många anställda känner idag att man 

hinner inte med att göra det man ska för att man är en administratör.” 

(Intervjuperson 3) 

”Jag vet inte hur många timmar jag sitter med att fylla i förbannade 

enkäter, och det skall redovisas hit och dit, men det är också en del som är 

nödvändigt, annars vet ju vi inte i kommunen hur vi står oss i förhållande 

till andra kommuner, administrationen syftar ju till bättre kvalité.” 

(Intervjuperson 9) 

I några av samtalen framkommer förslag på hur administrationen kan minskas genom att 

exempelvis utveckla förenklade och förståeliga checklistor som är verksamhetsanpassade och 

syftar till att minska det administrativa efterarbetet som ofta uppfattas som omfattande.  
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5 Analys 

Med utgångspunkt i studiens empiriska resultat och tillsammans med den teoretiska 

referensramen, har intervjupersonernas uppfattningar avseende syn- och arbetssätt från den 

offentliga traditionen och influenser från privat sektor, analyserats. Detta i syfte att utforska 

innebörden av ett hållbart syn- och arbetssätt inom offentlig sektor ur ett medarbetarperspektiv. 

5.1 Inledning 

Den för studien framarbetade arbetsmodellen visar hur intervjupersonernas svar ligger till grund 

för analys av studiens underfrågor avseende hur de upplever syn- och arbetssätt från den 

offentliga traditionen samt reformer med influenser från privat sektor. 

 

5.2 Den offentliga traditionens syn- och arbetssätt 

I resultatet av studiens empiri framgår att medarbetarna upplever att deras arbetsgivare är en 

stor organisation vilket i vissa avseenden kan medföra att medarbetarna bara blir en i mängden 

och inte uppmärksammas i tillräcklig utsträckning. Det framgår därtill ett behov av förbättring 

avseende vikten av att arbetsgivaren ser individen, tillgodoser dennes behov och tillvaratar de 

unika kompetenserna. I Sverige är och har offentlig sektor traditionellt sett alltid varit en stor 

arbetsgivare (Foss Hansen, 2011). Enligt Blomqvist (2016) har offentlig sektor tidigare 

kritiserats för dess oförmåga att ta hänsyn till individers behov och förutsättningar. Trots 

tidigare kritik kan det således tolkas som att genomförda reformer och förändringar inte i 

tillräcklig utsträckning bidragit till att synliggöra individen och tagit tillvara på de kompetenser 

som återfinns inom organisationen. Det finns således en spännande paradox i att byråkratins 

ideal delvis finns kvar men att det ur ett medarbetarperspektiv samtidigt finns en förväntan om 

att bli bemött som individ. I resultatet framgår det tydligt att det finns ett missnöje och en 

otydlighet inom offentlig sektor avseende arbetsgivarens insatser att behålla och värna om sina 
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medarbetare samt vikten av att offentlig sektor inte glömmer bort utan vidhåller sina 

kärnvärden, som beskrivs som likabehandling och rättvisa. Enligt Lantz (2017) och Montin 

(2017) har traditionella värderingar som präglat offentlig sektor varit rättvisa och jämlikhet som 

vilat på demokratiska grunder. Det empiriska resultatet visar att medarbetare inom offentlig 

sektor betonar vikten av de traditionella kärnvärdena som också återges i tidigare forskning. 

Det framstår dock i vissa avseenden som att dessa kärnvärden tappat delar av sin prägel på 

offentlig sektor, vilket också skulle kunna återspegla otydligheten och den upplevda variationen 

i vad arbetsgivaren gör för att få medarbetarna att stanna kvar. Här återfinns därtill en spänning 

mellan att värna om sina medarbetare och på så sätt se till individen men samtidigt verka för 

kärnvärdena och det kollektiva. 

Anställda inom offentlig sektor poängterade betydelsen av att tillit, förtroende, eget ansvar och 

en god relation till chefen präglar arbetsplatsen. I resultatet framgår att medarbetarna har en 

varierad upplevelse av tillit från arbetsgivaren. Medarbetare som upplever att en hög tillit och 

ett stort förtroende genomsyrar verksamheten, känner att de har en stor möjlighet att påverka 

sin arbetssituation och känner sig mindre kontrollerade. Resultatet visar också att de 

medarbetare som återfinns längre ner i hierarkin i vissa avseenden upplever tillit men en 

generellt lägre grad av möjlighet till påverkan över sin arbetssituation. En av anledningarna till 

att medarbetare slutar eller byter arbetsplats inom offentlig sektor och som framgår i resultatet, 

är en liten möjlighet till påverkan. Lantz (2017) menar att offentlig sektor traditionellt präglats 

av en skandinavisk kultur med ett demokratiskt synsätt som främjar inflytande och delaktighet 

i arbetssättet utifrån ett motiverande syfte. Det framstår som ganska tydligt att den kultur som 

tidigare präglat den offentliga sektorn och som lyfts fram i forskning numer är varierande och 

i vissa avseenden är direkt kopplad till hierarki och tjänstenivå. I resultatet framgår att 

beslutskedjan inom delar av offentlig sektor förändrats efter reformering. Detta 

överensstämmer delvis med Lantz (2017) som menar att påverkan över arbetssättet numer blivit 

mer centraliserat efter organisatoriska reformer. En professionell logik som innebär att 

organisering av arbetssätt och strukturer till delar styrs och utgår ifrån medarbetarnas unika 

kunskaper, har enligt Alvehus och Andersson (2017) och Brunsson (2011) traditionellt präglat 

delar utav offentlig sektors arbetsformer. Det empiriska resultatet visar att syn- och arbetssätt 

inom vissa verksamhetsområden idag präglas av en professionell logik medan andra områden 

liknas med robotar som producerar vid ett löpande band, där risken för produktionsbortfall 

minimerar möjligheterna till att utveckla och utnyttja medarbetarnas kunskaper. Detta minskar 

också utrymmet för påverkan och autonomi i professionen. Det framgår dock i resultatet att det 
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finns en ömsesidig ambition att möjliggöra en högre grad av autonomi i arbetssättet genom att 

främja tillit och minska kontrollen. Resultatet och aspekter som kan kopplas till en professionell 

logik överensstämmer således delvis med tidigare forskning men vittnar samtidigt om att 

variationen av medarbetarnas upplevelser inom offentlig sektor är stor då vissa gör liknelser 

som kan kopplas till Fordism8 och biltillverkningen under början av 1900-talet.  

Montin (2017) menar att offentlig sektor genom åren kritiserats för regelstyrning, stelbenthet 

och ineffektivitet. I det empiriska resultatet framgår att offentlig sektor inte fullt ut lyckats 

effektivisera sina processer, då vissa delar upplevs som tröga med långt till besluten genom 

många och långa möten. Detta antas till delar ha sin grund i kravet på lagförankring samt att 

ärenden skall passera många instanser innan beslut. Reformer som genom åren genomförts har 

i många delar syftat till att effektivisera syn- och arbetssätt men det visar sig att det inte lyckats 

vilket kanske kan bero på vikten av att förhålla sig till den demokratiska processen, eller såsom 

en intervjuperson uttryckte det: ”Offentlig sektor skall inte alltid göra det som är bäst utan det 

som är rätt”. Det här understryks av Casula Vifell och Ivarsson Westerberg (2013) som menar 

att medarbetaren inom offentlig sektor skall agera på ett värdegrundsmässigt sätt och är en 

viktig länk i demokratikedjan. En sammanfattande bild som deltagarna i studien förmedlar är 

att offentlig sektor är unik då den finansieras med skattemedel och styrs av folkvalda politiker 

som använder dessa resurser för att skapa bästa möjliga verksamhet. Resultatet tyder dessutom 

på att den offentliga medarbetarens övergripande arbetssätt numer fokuserar på förändring och 

utveckling. Detta kan ställas mot du Gay (2004) som menar att medarbetare inom offentlig 

sektor historiskt sett, snarare agerat som förvaltare samt att organisatoriska förändringar måste 

förankras och ta hänsyn till de politiska och konstitutionella gränser som råder inom offentlig 

sektor. 

5.3 Reformer med influenser från privat sektor 

Studiens empiriska resultat påvisar att ett stort fokus på ekonomisk effektivitet idag präglar 

offentlig sektor och där medarbetare förväntas utföra allt fler arbetsuppgifter. Detta kan delvis 

förklaras av Bringselius (2014) som menar att reformer som genomförts syftat till effektivitet 

genom ekonomisk återhållsamhet. Teelken (2012) menar att offentlig sektor utifrån ett krav på 

ökad effektivisering, infört syn- och arbetssätt, influerade från det privata näringslivet. I 

resultatet framgår att medarbetare har en positiv inställning till att offentlig sektor i viss mån 

influeras från privat sektor. Agevall et al. (2017) menar att det finns en risk med allt för stora 

                                                 
8 Avser biltillverkning enligt den så kallade löpandebandprincipen 
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influenser från det privata näringslivet, detta då grundsyftet för den offentliga medarbetaren 

med att vara i allmänhetens tjänst inte på ett enkelt sätt går att applicera på värden såsom 

prestanda, leverans och ekonomi. Det här understryks också utav du Gay (2004) som menar att 

reformer som är starkt präglade av företagisering, kan underminera den offentliga sektorns 

grundsyfte då kärnvärdena inom den offentliga traditionen är en direkt motsats till de som 

präglar den privata sektorn. Dessa teoretiska utgångspunkter får också ett visst stöd av studiens 

resultat där det framkommer att ett allt för stort fokus på influenser från privat sektor i syfte att 

effektivisera, kan medföra att den offentliga sektorns huvudsyfte och den mänskliga faktorn 

glöms bort.  

Vidare framgår i det empiriska resultatet att det återfinns stora upplevda skillnader mellan 

offentlig och privat sektor med betoning på olikheterna mellan att exempelvis arbeta med 

människor och tillverka bilar eller robotar och löpande band kontra vård och omsorg. Brunsson 

(2011) menar att genomförda reformer utifrån ett privatiserat ideal, har implementerats inom 

offentlig sektor utan någon större eftertanke eller med hänsyn tagen till praktisk förankring i 

verksamheten. Detta kanske delvis kan förklara att det i resultatet framgår att förändringar och 

reformer, influerade från privat sektor, i vissa avseenden medfört en försvårande arbetssituation 

för medarbetarna. Det går således konstatera att medarbetare inte uppskattar nya arbetssätt som 

ruckar på den offentliga sektorns grundläggande värden. 

Medarbetare inom offentlig sektor är som framgår av det empiriska resultatet, öppna för 

förändringar som influerats av dess omvärld. Detta då det finns ett uttryckt behov av nya 

influenser och tankegångar. Det här resonemanget talar också än mer för enligt tidigare analys 

att den offentliga medarbetaren präglas av en vilja till förändring men att det också återfinns en 

ambivalens mellan vad som är privat och offentligt arbetssätt samt huruvida det är bra eller inte. 

Detta då medarbetare å ena sidan lyfter fram negativa aspekter med privata influenser men å 

andra sidan är positivt inställda till dem. Till synes har förändringar blivit vardag i en sektor där 

stabilitet och leveranssäkerhet tidigare belönats. Kan det här ha att göra med att offentliga 

organisationer idag beskrivs som hybrider där arbetssätt blandas utifrån olika influenser, vilket 

skapar förvirring ur ett medarbetarperspektiv? 

Enligt Lantz (2017) och Montin (2017) har reformer inom offentlig sektor medfört att nya 

tjänster skapats i syfte att hantera administration, fördelning och uppföljning. Ett arbete som 

tidigare i stort, hanterats av personalen själva. I resultatet framgår att administrationen med 

syfte att kvalitetssäkra, blivit så stor att samtliga medarbetare i viss mån ändå verkar som 
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administratörer. Denna upplevda förskjutning av arbetsuppgifter har inom flera olika 

verksamhetsområden såsom vård, skola och omsorg, skapat en frustration bland medarbetarna 

och höjt frågetecken avseende administrationens funktion och värde. Detta resultat 

överensstämmer med tidigare forskning där Agevall et al. (2017) och Andersson (2016) samt 

Kamp (2016) menar att administration som en följd av ökad efterfrågan inom offentlig sektor, 

bidragit till tidspress och medfört att fokus förflyttats bort från medarbetarens huvudsakliga 

uppgifter. I resultatet framgår därtill förslag på arbetssätt som skulle kunna minska den 

administrativa bördan. Dessa syftar till att minska det upplevt omfattande administrativa 

efterarbetet, genom utvecklandet av förståeliga och förenklade checklistor som är anpassade till 

den egna verksamheten. Det vill säga en utökad variation i upplägget av arbetssituationen. 

Resultatet visar på att skapandet av nya administrativa tjänster som framhålls i tidigare 

forskning, inte minskat administrationen för övriga medarbetare i tillräckligt hög utsträckning 

samt att implementerandet av verksamhetsanpassade checklistor eventuellt skulle kunna vara 

ett alternativt arbetssätt. 

I det empiriska resultatet framgår uppfattningar om att offentlig sektor skulle gynnas av att 

anställa mer chefer med en bakgrund inom privat sektor då dessa skulle kunna bidra med nya 

influenser och perspektiv avseende förhållningssätt och styrning. Vidare framkommer att ett 

upplevt bra ledarskap innebär delaktighet och kontinuerlig dialog med medarbetarna. Därtill 

framgår uppfattningar om att utbildningar och ledarskapsteorier hämtade från den privata 

sektorn skulle kunna bidra med nya infallsvinklar. Influenser från privat sektor avseende 

ledarskap är dock inget nytt inom offentlig sektor. Enligt Boyne (2002) handlar det etablerade 

begreppet NPM delvis om ledartekniker som imiterats från det privata näringslivet med fokus 

på delegerat ansvar och prestation och som implementerats inom offentlig sektor. Bringselius 

(2014) framhåller dessutom att NPM ofta kommit att användas som ett samlingsbegrepp, 

förknippat med diverse problem inom offentlig sektor. Vidare menar Thompson (2011) att 

reformer som syftat till en rationalisering och ökad lönsamhet, medfört nya ledarskapstekniker 

som inte bidragit till en hållbar hantering av de anställda. Medarbetares inställning avseende 

ledarskap och dess influenser från privat sektor och som återges i resultatet, speglar således inte 

helt det som återges i ovan teori. Bringselius (2014) menar dock att begrepp såsom NPM bör 

ses som en del i ett större sammanhang och Almqvist et al. (2014) samt Kamp (2016) menar att 

NPM faktiskt kan medföra såväl positiva som negativa aspekter. En möjlig tolkning är här att 

ledarskapstekniker hämtade från det privata näringslivet, oavsett etikett eller begreppsnamn, 

faktiskt skulle kunna bidra med nya influenser i arbetssättet. Detta tillsammans med ett 
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ledarskap som i grunden främjar delaktighet och dialog till förmån för vinstintresse. En annan 

tolkning skulle kunna vara att medarbetare i sin strävan efter förbättring förlitar sig på privat 

sektors ledarskap som den effektiva lösningen på problemen som återfinns. 

 Resultatstyrning 

I det empiriska resultatet framgår att medarbetare i viss utsträckning, numer uppfattar 

verksamhetsmål som många, svåra att uppnå och inte förankrade i deras vardagliga arbete. 

Enligt Almqvist (2006) är syftet med resultatstyrning att kunna upprätta och följa upp mål samt 

att dessa skall vara förankrade hos medarbetarna och ange deras riktning för arbetsinsatser. 

Därtill framgår det i resultatet att målen tenderar att ha en kvantitativ karaktär då dessa är lättast 

att mäta och detta arbetssätt upplevs främja kvantitet före kvalitet. Det framkommer också att 

medarbetare ibland upplever att avsaknaden av kvalitativa mål går emot deras personliga 

integritet avseende hur ett bra arbete utförs, något som dessutom får stöd utav tidigare forskning 

(Lantz, 2017; Thylefors, 2016). I resultatet lyfts fram att målen bör vara verksamhetsnära, få 

till antalet, nåbara samt tydligt kommunicerade. Verksamhetsmål som kontinuerligt diskuteras 

vid arbetsplatsträffar är exempel på upplevt positiva arbetssätt som visar sig i resultatet. Med 

utgångspunkt i synpunkter som framgår av resultatet och vid jämförelse med tidigare forskning 

avseende syftet med resultatstyrning och konsekvenser av den, kan det således tolkas som att 

offentlig sektors arbetssätt avviker från den grundläggande tanken. Problematiken som framgår 

i resultatet kan också kompletteras med mer tidigare forskning där Almqvist (2006) menar att 

resultatstyrning i många fall enkom bidragit till mer arbete och resulterat i en uppsjö av mål 

som inte gått att mäta. Vidare menar Lantz (2017) att resultatstyrning inom offentlig sektor 

vittnar om ett synsätt där medarbetaren används som ett instrument med syfte till ekonomisk 

effektivitet. Resultatet och tidigare forskning tyder på att mål och styrning av dessa, behöver 

en tydligare anpassning till den offentliga kontexten och i synnerhet till det verksamhetsnära 

arbetet. Det faktum att såväl resultat som forskning lyfter fram diskrepansen mellan allt för 

kvantitativa och mätbara mål med individens personliga integritet vittnar också om vikten av 

att balansera mjuka och hårda värden som tidigare lyfts fram i analyskapitlet. Problemen som 

uppmärksammats avseende resultatstyrning, synliggör också kanske en svårighet med att ta ett 

fungerande arbetssätt från privat sektor och kopiera samt implementera det rakt av i den 

offentliga sektorn. 

Resultatet i studien beskriver också en variation mellan olika förvaltningar eller mellan olika 

enheter avseende arbetssätt med mål och styrning. Påverkansfaktorer som framgår avseende 
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detta är olika antal chefsnivåer, storlek på kommun eller verksamhet, tillgången till ekonomiska 

resurser samt omfattningen av genomförda reformer eller organisatoriska förändringar. 

Variationen i styrning mellan olika enheter inom en och samma kommun har också enligt 

medarbetare skapat en ”vi och dom mentalitet” som präglar arbetssituationen och där 

arbetsmetoder såsom ”Beställare och utförare modellen” tenderar att skapa resultatfokus för 

separata enheter. Därtill framgår det att en ökad arbetsbörda och resultatfokus medför att 

enheter försöker skjuta över ansvaret för uppgifter till andra enheter och där medarbetare inte 

ser sig tillhöra en och samma verksamhet med ett gemensamt mål. Enligt Thompson (2011) har 

ett ökat fokus på större lönsamhet följts av nya styrningstekniker som i sitt syfte att rationalisera 

systemen inte har tagit hänsyn till medarbetarna. Vidare menar Almqvist (2006) och du Gay 

(2004) att genomförda reformer bidragit till att fokus enbart riktas på resultat till förmån för 

insatserna. Utifrån studiens resultat kan det således framstå som att begreppet resultatstyrning 

fått olika stor genomslagskraft inom offentlig sektor. Något som också till delar kanske kan 

förklaras av tidigare uttalanden i resultatet där det betonas att offentlig sektor är en stor 

arbetsgivare. Resultat och tidigare forskning tyder dock på att det i vissa avseenden medfört ett 

ökat fokus på resultat per enhet vilket också bidragit till ett synsätt som premierar att målen 

uppfylls men som inte lägger så stor vikt på hur det görs. För att kunna tona ner ”vi och dom 

mentaliteten” och den tydliga uppdelningen mellan enheter framgår i resultatet vikten av 

kontinuerlig dialog och samverkan mellan avdelningar eller enheter samt behovet av att stärka 

varumärket internt och ge uttryck för en gemensam arbetsgivare. 

 Standardisering 

I studiens empiriska resultat framgår en upplevelse av att standardiseringar i arbetssättet kan 

medföra att arbetsuppgifter bara utförs utifrån ett krav och utan någon eftertanke från 

medarbetarna. Detta överensstämmer med Andersson (2016) som menar att standardisering 

medför ett synsätt där det finns ett ”bästa sätt” att utföra uppgifter vilket resulterar i att 

medarbetarens unika kunskaper inte beaktas. Därtill framgår det i resultatet, vikten av att 

balansera mjuka och hårda värden och ta hänsyn till detta när arbetssätt standardiseras. 

Ytterligare aspekter som visar sig i resultatet är en uppfattning om att hårda värden är enklare 

att standardisera kontra mjuka värden samt att standardisering inte bör användas i alla 

arbetsprocesser inom skola, vård och omsorg då dessa verksamheter än mer behöver ta hänsyn 

till den mänskliga och individuella faktorn. Enligt Lantz (2017) kan standardisering skapa 

försvårande arbetssituationer då direktiv baserade på en förutbestämd standard inte alltid 

stämmer med behovet i en viss situation. Kamp (2016) menar därtill att standardisering inte 



47 
 

öppnar upp för flexibilitet och anpassning till varierande kontexter vilket delvis skulle kunna 

förklara uppfattningarna som fram. Vidare anser Agevall et al. (2017) att standardisering kan 

bidra till att etiskt grundade diskussioner försvinner då manualer blir det som är styrande. 

Tidigare forskning lyfter således fram en del beröringspunkter med det som framgår i studiens 

resultat avseende svårigheten i att hitta standarder som tar hänsyn till individens unika 

kunskaper och som passar till en varierande kontext där individens unika kunskaper och de 

etiska diskussionerna måste vara ett naturligt inslag. I resultatet framgår dock att 

standardisering inte enkom uppfattas som något negativt då det anses kunna inge trygghet för 

medarbetarna i arbetet genom att kvalitetssäkra att de utför sina arbetsuppgifter på ett likvärdigt 

och korrekt sätt. Detta resultat stöds också delvis av Bringselius (2012) och Lantz (2017) som 

framhåller ett ökat stöd i arbetet respektive större yrkeskunskaper som positiva effekter. 

 Delegerat ansvar 

I det empiriska resultatet framgår en samstämmig upplevelse att genomförda reformer bidragit 

till en förskjutning av medarbetarnas profession och arbetssätt vilket medfört nya syn- och 

arbetssätt där medarbetaren numer förväntas utföra arbetsuppgifter som inte bara speglar deras 

utbildningsnivå eller vad de ursprungligen blev anställda för att göra. Detta upplevs ha ett 

samband med det ökade fokus på professionalisering som präglat offentlig sektor under de 

senaste åren. Enligt Dubois et al. (2016) har reformer i syfte att effektivisera offentlig sektor 

bidragit till ökat ansvar och arbetsbelastning på individnivå. Vidare menar Blomqvist (2016) 

att professionaliseringen inom offentlig sektor medfört högre lönenivåer som kompenserats 

med större ansvar och arbetsbelastning för medarbetarna. Detta kan enligt Blomqvist (2016) 

exemplifieras med det ökade kravet på undersköterskor till förmån för vårdbiträden eller kravet 

på förskollärare till förmån för barnskötare. Medarbetares upplevelser avseende ett delegerat 

ansvar kan således till delar styrkas utav tidigare forskning. Vidare framgår i resultatet ett 

upplevt behov av att offentlig sektor återinför eller utvecklar nya stödtjänster såsom 

vårdbiträden, assistenter, barnskötare och administratörer. Detta i syfte att kunna möjliggöra 

för medarbetarna att utföra arbetsuppgifter och inneha ansvarsområden som speglar deras 

utbildningsnivå och lön. Det går således att konkludera att medarbetare inom offentlig sektor 

förespråkar ”rätt medarbetare på rätt plats” till förmån för professionalisering. Det är också 

intressant att medarbetare specificerar behovet av vårdbiträden och barnskötare, yrkesgrupper 

som Blomqvist (2016) menar delvis har tagits bort på grund av professionalisering. Vidare 

skulle därtill det upplevda behovet av mer assistenter och administratörer kunna kopplas till 

den ökade administrationen som omnämnts tidigare i studiens resultat och analys. 
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Avseende ett delegerat ansvar framgår andra aspekter i det empiriska resultatet som kan kopplas 

till den politiska styrningen. Här framkommer upplevelsen att politiker ibland fattar beslut utan 

tillräcklig sakkunskap och inrådan från kunniga tjänstemän. Detta kan ibland skapa en 

frustration hos medarbetarna då delegationer och ansvar på så vis begränsas. Därtill framgår 

uppfattningar att politiker ofta håller för stor distans till den operativa verksamheten. Resultatet 

stöds delvis av Thompson (2011) som menar att chefers och medarbetares arbetssituationer blir 

lidande då beslutsfattarna är distanserade från deras operativa verksamhet. Enligt du Gay (2004) 

var delar av syftet med reformerna inom offentlig sektor att likt det privata näringslivet 

frambringa en risktagande mentalitet hos medarbetarna där dessa också avkrävs ett tydligare 

personligt ansvar till förmån för det tidigare politiska, kollektiva och regelbaserade ansvar som 

präglat verksamheten. Med utgångspunkt i det som framgår av studiens empiriska resultat blev 

således resultatet av reformerna delvis något annat där medarbetarna å ena sidan upplever ett 

utökat ansvar med mer arbetsuppgifter men där beslut å andra sidan i många avseenden fattas 

på en politisk nivå, på avstånd från den operativa verkligheten. 

5.4 Bakgrund samt ideologiskt ursprung till reformer inom offentlig sektor 

I resultatet finns en tydlig röd tråd där betoningen ligger på ett ökat effektiviseringstänk, 

resultatfokus och kontroll men där det samtidigt framgår att offentlig sektor inte får glömma 

bort sitt huvudsakliga syfte som utgörs av kvalitet och likvärdighet i servicen till medborgarna. 

Detta syfte lyfts fram som drivkraften för medarbetare i strävan att bygga och upprätthålla ett 

kollektivt samhälle. En enhetlig bild som framträder är dock att offentlig sektor numer präglas 

av ett allt för stort individualistiskt tänkande som yttrar sig ibland annat konsekvenserna av 

resultatstyrning där förvaltningar eller sektorer blivit uppdelade i små resultatenheter som 

enbart arbetar efter det egna målet till förmån för ett kollektivt mål. Dessa konsekvenser kan 

vara ett resultat av de nyliberala influenser som legat till grund för reformer och som enligt 

Veldman (2013) främjar en ökning av privatisering, individualism samt bidrar till en 

förskjutning av den politiska makten. Det faktum att offentlig sektor numer präglas av ett större 

individualistiskt tänk har enligt du Gay (2004) bidragit till att bli ett samhällsproblem. 

Sammanfattningsvis kan det sägas med utgångspunkt i studiens resultat och forskning att 

offentlig sektor präglats av den allmänna samhällstrenden som idag utgörs av ett mer 

individualistiskt synsätt.  

Det kan återfinnas en korrelation i det ovanstående tankegångarna avseende ett utbrett 

individualistiskt synsätt med det faktum att det under samtalen med intervjupersonerna återges 
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en samstämmig bild av att offentlig sektor är generellt bra på att lokalisera fel och brister inom 

organisationen. Kan det vara så att ett ökat delegerat ansvar till den enskilde individen samtidigt 

genererat ett upplevt behov av kontroll och granskning? Enligt Boston (2011) återfinns 

antaganden inom begreppet managerialism som vilar på ett delegerat ansvar med tydliga 

ansvarsförhållanden som följs av övervakning och kontroll genom mätning, uppföljning och 

standardiserade arbetssätt. Ur ett medarbetarperspektiv framgår att offentlig sektor i kontrast 

till övervakning och kontroll i ett motiverande syfte, måste bli bättre på att lyfta fram de positiva 

aspekter som återfinns inom verksamheten och som kan kopplas till medarbetarens utförda 

arbetsinsats. Vidare menar Montin (2017) att nyliberalism främjar styrning på distans genom 

ekonomiska ramverk och mål. Detta kan ställas mot det som framgår av resultatet där politiker 

i vissa avseenden går in och detaljstyr i enskilda ärenden och ur ett egenintresse. Resultat och 

analyskapitlet lyfter tidigare fram en variation avseende arbetssätt, struktur och tillgång till 

resurser inom offentlig sektor. Enligt Montin (2017) präglas offentlig sektor idag av ett 

granskningssamhälle som kritiskt granskar och övervakar genom statliga aktörer såsom 

Skolinspektionen och IVO. Detta antas ha sin grund i de kvalitetsskillnader som återfinns inom 

verksamheten.  Resultat och forskning pekar på några konsekvenser av att offentlig sektor 

influerats av ideologier som har en koppling till det privata näringslivet. Det framstår som att 

det individualistiska synsättet som i sin grund syftade till en ökad handlingsfrihet i själva verket 

bidragit till ett granskningssamhälle där medarbetaren känner sig kontrollerad och övervakad.  

Ett återkommande ämne i studiens resultatdel är offentlig sektors ständiga strävan att 

effektivisera verksamheten. Trots detta framgår flertalet områden som ändå inte upplevts blivit 

bättre. Det visar sig därtill tydligt att offentlig sektor i sitt effektiviseringstänk i vissa avseenden 

tittar på hur privat sektor arbetar. Detta då det finns en underton att privat sektor tenderar att 

vara mest effektivt. Offentlig sektor har därför lånat ord från privat sektor såsom exempelvis 

produktion och implementerat det i egen verksamhet med människonära arbeten. Dessutom 

framgår av studiens resultat att medarbetare anser att ledarskapsinfluenser ifrån privat sektor 

kan medföra positiva effekter. Enligt Veldman (2013) blir det offentliga genom nyliberalismen 

konsekvent presenterad som ineffektiv och som andra klassens marknadsaktör. Det framstår 

med utgångspunkt i studiens resultat och tidigare forskning som att offentlig sektor i sin strävan 

att framstå som effektiv och jämförbar med den privata sektorn har kopierat arbetssätt och 

processer utan eftertanke avseende vad detta får för påverkan på dess kärnvärden och 

medarbetare. Detta skulle också kunna vara en förklaring varför reformer och organisatoriska 

förändringar i många avseenden inte uppfattats som positiva ur ett medarbetarperspektiv.  
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens syfte och slutsatser. Därtill följer en diskussion avseende 

studiens slutsatser samt bland annat studiens vetenskapliga bidrag och författarnas kritiska 

reflektioner. 

6.1 Studiens slutsatser 

Den för studien framtagna modellen påvisar nedan den avslutande delen i arbetsprocessen där 

studiens slutsatser presenteras.  

 

Syftet med denna studie är att ur ett medarbetarperspektiv utforska innebörden av ett hållbart 

syn- och arbetssätt inom offentlig sektor samt vart detta tar sin utgångspunkt. För att kunna 

möjliggöra detta har studien fördjupat sig såväl teoretiskt som empiriskt inom offentlig sektors 

förändringar under de senaste decennierna samt utforskat vad som finns kvar av de traditionella 

arbetssätten.  

Ett hållbart synsätt inom offentlig sektor ur ett medarbetarperspektiv tar sin utgångspunkt i den 

offentliga traditionens synsätt där likabehandling och rättvisa skall vara framträdande och där 

samtidigt medarbetaren synliggörs samt dennes unika kompetenser tas tillvara. Vidare utgår ett 

hållbart synsätt ifrån en tillit till medarbetaren som främjar delaktighet och möjligheten att 

påverka den egna arbetssituationen under eget ansvar och med ett stort förtroende från den 

övergripande ledningsfunktionen. I kontrast till granskningssamhället skulle ett synsätt som 

utgår ifrån att belysa väl genomförda arbetsinsatser dessutom kunna ge en motiverande effekt. 
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Ett hållbart arbetssätt inom offentlig sektor ur ett medarbetarperspektiv tar sin utgångspunkt i 

såväl influenser från det privata näringslivet som den offentliga traditionen. Medarbetare 

förespråkar likt den offentliga traditionen en hög grad av autonomi och professionell logik i 

arbetssättet. Ett hållbart arbetssätt präglas av utveckling och ett ledarskap som i grunden främjar 

delaktighet samt dialog och kan även inkludera nya influenser från det privata näringslivet. 

Resultatstyrning där målen är få, möjliga att nå samt tydligt kommunicerade bidrar till ett 

hållbart arbetssätt och med en balans i mjuka och hårda värden kan standardisering bidra till 

trygghet och kvalitetssäkring i arbetssättet. Vidare förespråkas ”Rätt medarbetare på rätt plats” 

samt återinförandet eller utvecklandet av stödjande tjänster. Det kan således även konkluderas 

att medarbetare inom offentlig sektor är öppna för arbetssätt som influerats av dess omvärld så 

länge dessa inte medför negativa aspekter eller inkräktar på den offentliga sektorns 

grundläggande kärnvärden.  

6.2 Diskussion 

Det återfinns i vissa avseenden en korrelation mellan syn- arbetssätt där det ena möjliggör det 

andra. Exempelvis kan ett synsätt som främjar delaktighet och påverkan möjliggöra ett hållbart 

arbetssätt med utgångspunkt i variation där medarbetarna kan vara med och forma 

arbetsutförandet efter den givna verksamhetens situation.  Ett synsätt med utgångspunkt i den 

offentliga traditionens tonvikt på likabehandling och rättvisa borde således än mer främja 

standardiseringar som arbetssätt men här är inte korrelationen lika given ur ett 

medarbetarperspektiv inom offentlig sektor. Detta då det återfinns upplevda risker såsom 

kunskapsbortfall, utförande av arbetsuppgifter utan eftertanke samt att individens behov och 

den mänskliga faktorn blir sekundära. En anledning till att korrelationen i syn- och arbetssätt i 

detta avseende inte blir lika given kan härröras till vikten av att balansera mjuka och hårda 

värden och som varit ett återkommande område i arbetet med studien.  

En iakttagelse som är intressant är det faktum att offentlig sektor tidvis decentraliserar 

strukturer och beslutanderätt som ett led i att öka effektiviteten. Detta för att sedan återigen 

centralisera strukturer och beslutsdelegationen. Här förefaller den politiska aspekten som 

framstående då styrning och strukturer kan förändras på grund av exempelvis politiska omval. 

En annan orsak till att centralisera beslutanderätten skulle kunna bero på att distansen till 

verksamheten blir för stor vilket bidrar till en upplevd brist på kontroll hos politikerna.  

I studien framgår att medarbetare inom offentlig sektor upplever att de oftast är föremål för 

negativ kritik till förmån för positiv kritik samt att verksamheterna de verkar inom kontinuerligt 
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kontrolleras av olika externa aktörer. Det är därför intressant att offentlig sektor inom vissa 

kommunala verksamheter börjat arbeta med ett salutogent förhållningssätt som är en 

lösningsinriktad metod med ett mer positivt fokus. Därtill pågår försöksverksamhet inom 

offentlig sektor i syfte att öka tillitsstyrningen, något som skulle kunna ses som relevant med 

hänsyn till studiens slutsatser. Det är intressant att begrepp såsom tillit och 

påverkansmöjligheter som inte på något sätt är nya eller okända, ändå lyfts fram som centrala i 

studien och där offentlig sektor inte i en tillräcklig utsträckning lyckats framhålla dessa som en 

grund för ett hållbart syn- och arbetssätt. Något som i vissa avseenden dessutom leder till att 

medarbetare väljer att sluta eller byter arbetsplats inom offentlig sektor. 

Slutsatserna som framgår av studien kan i vissa avseenden ur ett objektivt perspektiv framstå 

som något paradoxala. Detta då medarbetare å ena sidan vill att offentlig sektor vidhåller dess 

kärnvärden som utgår ifrån likabehandling och rättvisa men där de samtidigt vill att 

arbetsgivaren ska bli bättre på att uppmärksamma dem som individer och ta hänsyn till deras 

unika kunskaper. Paradoxen blir således en spänning mellan att arbeta för det traditionellt 

kollektiva i relation till mer individualistiska synsätt. Numer finns en allmän samhällstrend där 

fokus mer riktas åt ett självcentrerat synsätt och det faktum att offentlig sektor hela tiden sneglar 

på dess omvärld gör att samhällstrender även influerar denna verksamhet och dess medarbetare. 

Detta skulle således kunna förklara den spänning som återfinns i slutsatserna. En fundering 

utifrån ovanstående diskussion är om medarbetare kan ägna sig åt det kollektivas bästa och 

samtidigt tillgodose de egna individuella behoven. Det framstår som att en av dessa parter ofta 

blir lidande och frågan utvecklas till: Finns organisationer till för människorna eller är det 

tvärtom?   

6.3 Studiens vetenskapliga bidrag 

Författarna har inte kunnat återfinna tidigare forskning enligt den avgränsning som studien 

utgår ifrån och där syn- och arbetssätt ur ett medarbetarperspektiv har undersökts och 

analyserats. Syn- och arbetssätt som representerar såväl den offentliga traditionen som 

influenser från privat sektor. Med utgångspunkt i detta har studien kunnat identifiera inte bara 

negativa aspekter som stöds utav tidigare forskning utan även nya förslag på förbättringar där 

syn- och arbetssätt från den offentliga traditionen och influenser ifrån privat sektor kombineras. 

Här kan exempelvis nämnas standardisering i syfte att kvalitetssäkra arbetssätten och där denna 

utgår ifrån kärnvärden såsom likabehandling och rättvisa och tillämpas med balans i hårda och 

mjuka värden. Studien kan därtill bidra till att höja medvetandegraden avseende vikten av att 
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organisationer värdesätter de unika kompetenser som redan återfinns internt inom 

organisationen. Detta till förmån för att enkom lägga resurser på att framstå som attraktiv i ett 

externt syfte. Studien bekräftar därtill en del av den tidigare forskning som bedrivits inom 

området och kan därmed anses bidra till en utökad trovärdighet för forskningsområdet samt ses 

som ett tillägg och utveckling av tidigare forskning.  

6.4 Samhälleliga aspekter 

Studien synliggör upplevelser avseende syn- och arbetssätt inom offentlig sektor ur ett 

medarbetarperspektiv. När en medarbetare trivs och är tillfreds med sin arbetssituation framstår 

det också som att denne tillåts att utföra ett bra arbete. Offentlig sektor har stora möjligheter att 

påverka de anställdas arbetssituation och flera åtgärder skulle enligt denna studie kunna 

genomföras utan att det erfordrar stora ekonomiska resurser. Nyckelord såsom tillit och 

delaktighet som betonas i studien skulle kunna implementeras i medarbetarnas arbetssituation 

med små medel och utan att det medför en ökad kostnad för organisationen. Detta talar än mer 

för att dessa är värdefulla och hållbara begrepp för arbetsgivaren att ta hänsyn till.  Medarbetare 

inom offentlig sektor som trivs och utför ett gott arbete medför dessutom mer långtgående 

effekter som även påverkar samhällsmedborgaren i stort. Detta i form av hur exempelvis vård, 

skola och omsorg uppfattas inom samhällsleden. Offentlig sektor är samhällets gemensamma 

resurs och det är här viktigt att göra saker rätt såsom att behandla alla likvärdigt och rättvist. 

Det behöver inte alltid innebära att vara främst eller bäst. 

6.5 Förslag till framtida forskning 

Det ökade missnöjet över offentlig sektor och synsättet att se den som en andra klassens 

marknadsaktör skulle kunna ha en direkt korrelation med begrepp kopplat till bemanning, 

såsom exempelvis förmågan att behålla eller attrahera medarbetare. För offentlig sektor i sin 

helhet är detta relevanta aspekter att beakta då det finns rapporter som påvisar att en växande 

befolkningsmängd bestående till en stor del av allt fler äldre och barn, kommer att bidra till en 

större efterfrågan av samhällelig infrastruktur såsom exempelvis sjukvård, omsorg och skola 

(SKL, 2017). Ett ökat bemanningsbehov enbart avgränsat till kommuner samt landsting under 

det närmaste decenniet uppgår uppskattningsvis till 500 000 medarbetare (SKL, 2017). Ett 

förslag till framtida forskning skulle således kunna vara att utforska hur offentlig sektor kan 

möta detta bemanningsbehov. 
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6.6 Kritiska reflektioner 

Det finns ytterligare kritik och självrannsakan att rikta mot denna studie än det som enkom tas 

upp i metodkapitlet. Offentlig sektor är en stor arbetsgivare som i sin helhet på intet sätt går att 

återge i en begränsad studie likt den föreliggande. Även om studiens tio intervjupersoner har 

lång erfarenhet så kan dessa inte till fullo anses representera en arbetsgivare som sysselsätter 

över 1,6 miljoner anställda. Avgränsningen till kommuner och region inom Västra Götalands 

län är ytterligare en aspekt som medför att medarbetare inom offentlig sektor såsom anställda 

inom statliga myndigheter och verk, inte inkluderas i studien. Om mer tid och större omfång 

för studien medgetts, hade fler medarbetare från andra offentliga verksamheter kunnat 

intervjuas vilket hade bidragit till en ökad representativitet avseende perspektiv på syn- och 

arbetssätt inom offentlig sektor. Något som dock skall tas i beaktning är att antalet deltagare 

inte är det främsta i en kvalitativ studie, viktigare är att intervjuerna är innehållsrika och att 

deltagarna genererar ett trovärdigt material till studien. Detta är också upplevelsen i 

föreliggande studie. Intervjuerna blev med tiden bättre då författarna utvecklades i sin 

samtalsteknik. Således hade ett än mer fylligt material kunnat genereras om den kunskapen 

funnits från början. Om författarna haft bättre förkunskaper avseende samtalsteknik hade 

sannolikt inte heller den förbestämda tiden för intervjuerna överskridits i samma utsträckning. 

6.7 Hantering av referenser och språklig framställning 

I det löpande arbetet med referenshantering har APA använts och som vägledning i hur 

referenser skall anges har författarna använt 6:e upplagan av en publikation från American 

Psychological Association (American Psychological Association, 2010) samt den förenklade 

manual som är publicerad på hemsidan för biblioteket vid Högskolan i Skövde 

(Högskolebiblioteket i Skövde, 2018).  

För att försöka upprätthålla en konsekvent och korrekt språkteknik har författarna utgått ifrån 

Språkrådets handbok (Institutet för språk och folkminnen, 2017) som är en handledning i 

skrivtekniska frågor avseende det svenska språket. Fotnoterna i arbetet är ordförklaringar och 

egna kommentarer till texten, dessa syftar till att förenkla och undvika placering av 

ordförklaringar som inte har direkt beröringspunkt med övrig återgiven text i stycket eller 

meningen.    

  



55 
 

Referenser 

Agevall, L., Jonnergård, K., & Krantz, J. (2017). Frihet under ansvar eller ansvar under 

tillsyn? - Om dokumentstyrning av professioner. Växjö: Linnaeus University Press. 

Ahlbäck Öberg, S., & Widmalm, S. (2016). Att göra rätt - även när ingen ser på. 

Statsvetenskaplig tidskrift, 7-17. 

Almqvist, R. (2006). New public management - om konkurrensutsättning, kontrakt och 

kontroll. Malmö: Liber AB. 

Almqvist, R., Catasús, B., & Wällstedt, N. (2014). Det är både teorin och tillämpningen av 

New Public Management som skapar rädda organisationer! Organisation & samhälle, 

ss. 50-53. 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Stockholm: Liber AB. 

Alvehus, J., & Andersson, T. (2017). Debatt pågår! Styrning och professionellt inflytande i 

offentliga organisationer. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur AB. 

American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American 

Psychological Association. Washington: American Psychological Association. 

Andersson, T. (2016). Att leda genom medarbetarskap. Organisation & samhälle, ss. 44-47. 

Arbetsmiljöverket. (2017). www.av.se. Hämtat från Stress och hög arbetsbelastning: 

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-stress-och-hog-

arbetsbelastning-faktablad-2017-02.pdf?hl=stress och arbetsbelastning 

Astvik, W., & Melin, M. (2013). Överlevnadsstrategier i socialt arbete: Hur påverkar 

copingstrategier kvalitet och hälsa? Arbetsmarknad & arbetsliv, 61-73. 

Blomqvist, P. (2016). NPM i välfärdsstaten: hotas universalismen? Statsvetenskaplig tidskrift, 

39-67. 



56 
 

Boston, J. (2011). Basic NPM ideas and their development. i T. Christensen, & P. Lægreid, 

The Ashgate research companion to New Public Management (ss. 17-32). Farnham: 

Ashgate Publishing Limited. 

Boyne, G. A. (2002). Public and private management: Whats`s the difference? Journal of 

management studies, 97-122. 

Bringselius, L. (2012). Gaining legitimacy as a public official: The case of supportive 

employee attitudes to the standardisation of work. International Journal of Public 

Administration, 544-552. 

Bringselius, L. (2014). New Public Management - ett enkelt penseldrag som förklarar det 

mesta? Organisation & samhälle, ss. 34-39. 

Brunsson, N. (2011). New Public Organisations: A Revivalist Movement. i T. Christensen, & 

P. Lægreid, The Ashgate research companion to New Public Management (ss. 66-79). 

Farnham: Ashgate Publishing Limited. 

Brunsson, N., & Sahlin-Andersson, K. (2000). Constructing Organizations: The Example of 

Public Sector Reform. Organization Studies, 721-746. 

Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber 

AB. 

Casula Vifell, Å., & Ivarsson Westerberg, A. (2013). Förvaltningen och dess folk. i Å. Casula 

Vifell, & A. Ivarsson Westerberg, I det offentligas tjänst (ss. 15-34). Malmö: Gleerups 

utbildning AB. 

Davies, B., & Peterson, E. B. (2005). Neo-liberal discourse in the Academy: The forestalling 

of (collective) resistance. LATISS - Learning and teaching in Social Science, 77-98. 

du Gay, P. (2004). Against "Enterprise" (but not against "enterprise", for that would make no 

sense). Organization, 37-57. 

Dubois, M., Lovén Seldén, K., Orpana, L., & Hagström, U. (2016). Friskt jobbat - allt att 

vinna! Stockholm: TCO. 



57 
 

Ekonomifakta. (den 17 Januari 2018). Sysselsatta i den offenliga sektorn. Hämtat från 

Ekonomifakta: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Offentlig-ekonomi/Offentlig-

sektor/Sysselsatta-i-den-offentliga-sektorn/ 

Foss Hansen, H. (2011). NPM in Scandinavia. i T. Christensen, & P. Lægreid, The Ashgate 

research companion to New Public Management (ss. 113-129). Farnham: Ashgate 

Publishing Limited. 

Försäkringskassan. (den 23 November 2016). 

www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden. Hämtat från Sjukfrånvaro per 

bransch och sektor: https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/eca49949-

6bc6-4e03-ae57-

60398ff31ff1/PM_sjukfranvaro_olika_branscher.pdf?MOD=AJPERES 

Holmberg, I. (2003). Var finns ledarskapet i offentlig sektor? i I. Holmberg, & R. Henning, 

Offentligt ledarskap - Om förändring, förnyelse och nya ledarideal (ss. 7-30). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Högskolebiblioteket i Skövde. (den 12 Januari 2018). http://www.his.se/Biblioteket/soka-

skriva-publicera/Referera-kallor/. Hämtat från his.se: 

http://www.his.se/PageFiles/4203/LathundAPA.pdf 

Institutet för språk och folkminnen. (2017). Svenska skrivregler - Språkrådet. Stockholm: 

Liber AB. 

Johansson, K., Denvall, V., & Vedung, E. (2015). After the NPM Wave. Evidence-Based 

Practice and the Vanishing Client. Scandinavian Journal of Public Administration, 69-

88. 

Kamp, A. (2016). Welfare Professions in Transition. Nordic journal of working life studies, 1-

6. 

Kommunal. (2018). Tid för lärande och omsorg. Stockholm: Kommunal. 

Lantz, A. (2017). Debatt pågår! NPM och tillit - Om handlingsutrymmets psykologiska 

innebörd och betydelse. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Miller, B. (2014). Free to manage? A neo-liberal defence of academic freedom in British 

higher education. Journal of Higher Education Policy and Management, 143-154. 



58 
 

Montin, S. (2017). Debatt pågår! Kommunerna och förvaltningspolitiken under nästan 40 år. 

Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Nationalencyklopedin. (den 22 Februari 2018). ne.se. Hämtat från Hållbar: 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans - Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

SKL. (2017). Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden - Rekryteringsrapport 2018. 

Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Statskontoret. (2016). Den offentliga sektorn i korthet. Stockholm: Statskontoret. 

Stengård, J., Berntson, E., Dellve, L., Härenstam, A., Skagert, K., Pousette, A., & Wallin, L. 

(2013). Chefers rörlighet i offentlig sektor. Göteborg: Institutet för stressmedicin. 

Teelken, C. (2012). Compliance or pragmatism: how do academics deal with managerialism 

in higher education? A comparative study in three countries. Studies in Higher 

Education, 271-290. 

Thompson, P. (2011). The trouble with HRM. Human Resource Management Journal, 355-

367. 

Thylefors, I. (2016). Chef och ledarskap inom välfärdssektorn. Stockholm: Natur & Kultur. 

Valentinsson, A. (den 19 December 2016). Brukaren tappades bort i NPM vågen. Hämtat 

från www.liu.se: https://liu.se/artikel/brukaren-som-kom-bort 

Waluszewski, A., & Håkansson, H. (2014). Drömmen om effektivitet och innovation. 

Organisation & Samhälle, ss. 4-9. 

Veldman, J. (2013). Politics of the Corporation. British Journal of Management, 18-30. 

 

 
  

 
  



59 
 

Bilaga 1 – Personliga reflektioner Johan Hult   

Examensarbetet har under den sista terminen av programmet varit otroligt givande men också 

utmanande på många sätt och examensarbetet motsvarar inte något som studierna på Högskolan 

tidigare erbjudit. Det svåra var inte att identifiera ett problemområde att utforska utan mer att 

genomgående fokusera och vara tydlig med det valda området då det under hela den första tiden 

av processen väcktes nya frågetecken om sådant som verkade intressant och viktigt.  Den första 

tiden i en sådan här arbetsprocess är också ofta mycket kritisk för uppsatsens helhet då flera 

viktiga vägval måste avhandlas såsom metod och teori, och här kände jag en stor osäkerhet och 

en viss stress över en del av de valen innan det senare visade sig att vi i stora delar gjort rätt val 

och hittat en väg som ledde oss framåt.  

  

Ett så omfattande arbete som en kandidatuppsats är en mental utmaning men visar också prov 

på hur två personer fungerar ihop igenom en lång process som innefattar både med- och 

motvind. Redan i slutet av det första läsåret började jag och Henrik prata om att vi skulle skriva 

vårt examensarbete ihop och har under de här tre åren på Högskolan hängt ihop. Vi har stöttat 

varandra under de flesta uppgifter som ingått i de olika utbildningsmomenten och detta har 

såklart gett oss en bra förståelse för varandra men också en stabil grund att stå på inför 

examensarbetet.  Vårt samarbete har fungerat bra och vi har följt en disciplin som fungerat bra 

för oss, vilket bland annat har inneburit fasta arbetstider med 8 timmars arbetspass under 

vardagarna, på plats i skolan. Helger och kvällar har då denna disciplin efterföljts ägnats åt 

familj och allt det andra som livet innehåller. En styrka vi har är att vi diskuterar igenom och är 

till stora delar överens om strukturen och hur vi skall ta oss framåt innan vi påbörjar ett arbete, 

och därför behöver vi inte ägna tid åt att argumentera om det under arbetets gång. Den mest 

frustrerande tiden under processen med examensarbetet och för vår arbetsrelation tycker jag 

personligen var tiden direkt efter planeringsrapporten, då vi fick omvärdera hela vårt material 

och vår egen relation till det då framarbetade materialet.  Mycket tid gick åt till att rannsaka och 

övertyga sig själv samt komma fram till ett ställningstagande om de roller vi spelar för arbetet 

och varför vi utför det.  Med utgångspunkt i de artiklar vi initialt inspirerarats av och delar av 

materialet vi hade, återupptog vi dock processen och arbetade strävsamt framåt.  

 

Många av delarna i uppsatsprocessen var nya för oss så det har varit en utmaning i sig att söka 

och hitta de ”rätta” ramarna för ett fullvärdigt examensarbete, men ju längre arbetet pågått så 

desto enklare och tydligare har det blivit. Det är också flera av delarna i arbetet som gett nya 
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insikter i hur lång tid en del saker tar att utföra, här tänker jag främst på att utföra intervjuer 

med personer som har så mycket intressant att berätta och hur lång tid det tar att transkribera 

ett inspelat material som är ordrikt och innehållsrikt. Därtill har jag fått många och nya 

kunskaper i vetenskaplig metod och referenshantering då det har varit en förutsättning att 

fördjupa sig inom dessa för att med förståelse kunna göra alla val och utföra delar av studien 

och skrivandet. Vi har arbetat utifrån kvalitativ metodansats vilket också medfört många och 

långa diskussioner om innebörden av intervjupersonernas berättelser och hur vi på ett rättvist 

sätt skall återge och tolka materialet. Vi har arbetat igenom hela processen tillsammans, en vid 

tangentbordet och den andra bredvid, vilket tagit mycket tid men det har också inneburit att vi 

varit överens om ordval och meningsuppbyggnad löpande, så ingen tid har behövts till att 

omformulera och skriva om den språkliga delen i efterhand för att uppnå en gemensam 

övertygelse för texten. Detta innebär däremot inte att det finns något stycke som inte omarbetats 

eller vänts in och ut på, men det är en del av skrivprocessen att revidera sitt material.   

 

Vi har båda haft våra sämre men som oftast bättre och mycket produktiva dagar och det har 

fungerat otroligt bra att arbeta med Henrik. Vi har båda lika stora delar i ansvaret och i 

fördelning av arbetet i sin helhet. Det är oerhört värdefullt att vara två om ett sådant här stort 

arbete och att alltid ha någon som agerar bollplank, är drivande för processen eller att söka stöd 

hos för tankar och idéer.  Nu när vi kommit så här långt som att författa personliga reflektioner 

är jag verkligen införstådd i vad det innebär att författa ett examensarbete på kandidatnivå och 

vad det avkrävs av mig som student i en sådan process. Tack för ett fint samarbete och för denna 

innehållsrika tid! Examensarbetet är en del av studierna vid Högskolan i Skövde som jag 

kommer att minnas och bära med mig ut i mitt kommande arbetsliv.   
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Bilaga 2 – Personliga reflektioner Henrik Strand 

För mig har arbetet med vårt examensarbete kontinuerligt handlat om en balans mellan process 

och prestation samt i vissa avseenden en balans mellan tiden för arbete med studien och tiden 

för annat i privatlivet. I inledningen av vårt arbete hade vi en ganska tydlig inriktning om vad 

vi ville undersöka men under processens gång ändrades denna något vilket medförde att fokus 

riktat mot resultat, ibland fick förlika sig med perioder som för stunden kändes lite frustrerande 

men som jag nu i efterhand inser har gjort vårt arbete bättre. Beslutet att vi själva skulle 

konstruera en egen teoretisk referensram och inte utgå ifrån befintliga organisationsteorier 

medförde också en del utmaningar som inte bara yttrade sig i att gå igenom omfattande 

forskning och litteratur utan även en upplevd osäkerhet i arbetet med att faktiskt försöka bryta 

ner materialet och få det att ingå i en lämplig struktur.  

 

För mig var insamlandet av empiriskt material det moment som var både roligast och mest 

intressant i arbetet med studien. I samband med intervjuerna som vi genomfört har jag känt en 

stor ödmjukhet inför de människor som vi samtalat med och en oerhörd respekt för deras 

engagemang, kunskaper och ansvarskänsla för arbetet. Samtalen med dessa människor har 

berikat mig mycket samt också bidragit till ett utökat intresse för offentlig sektor! De intervjuer 

vi genomförde resulterade inte bara i ett stort omfång av transkriberat material utan också 

många intressanta ämnen och upplevelser. Det blev därför en stor utmaning att sedan prioritera 

och plocka ut de teman och områden som vi kände var mest relevanta för studien. Ett annat 

intressant moment i arbetet var genomförandet av analys där vi jämförde resultatet av empirin 

med den forskning som vi tidigare tagit fram i vår teoretiska referensram. Detta moment bjöd 

på en del spännande iakttagelser där vi faktiskt i några fall upplevde att våra resultat bidrog 

med lite nya perspektiv. 

 

En stor anledning till att vi lyckats färdigställa vårt examensarbete är att vi genomgående arbetat 

efter en tydlig struktur samt att vi genom kontinuerliga interna diskussioner hela tiden försökt 

att föra arbetet framåt i en positiv riktning. Vårt examensarbete kan verkligen exemplifiera 

innebörden av nära samarbete då vi nästan uteslutande har bearbetat och sammanställt 

materialet till denna studie, sittandes bredvid varandra. Detta har också medfört en jämn 

arbetsfördelning där jag upplever att vi båda bidragit lika mycket i arbetsprocessen. En annan 

bidragande anledning är därtill att vårt samarbete genomgående präglats av en prestigelöshet 

och där vi också kompletterat varandra och aldrig gett upp trots att vissa perioder känts tunga 
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och präglats av en viss osäkerhet. Arbetsprocessen med skrivandet av examensarbetet har skiljt 

sig mycket ifrån upplägget med övriga kurser som ryms inom ramen för programmet. Detta 

moment har ställt ett mycket högre krav på mig som individ att kontinuerligt arbeta med studien 

i och med att det inte förekommit många obligatoriska moment eller föreläsningar likt övriga 

kurser vi studerat. Detta upplägg har passat mig bra då jag utifrån tidigare erfarenheter ifrån 

arbetslivet är van att arbeta självständigt med mycket frihet under ansvar.  

 

Från arbetet med examensarbetet tar jag med mig flera nyttiga erfarenheter och nyvunna 

kunskaper. Som jag tidigare nämnde har jag som person utmanats i att inte alltid arbeta efter 

resultat eller prestation utan att faktiskt också ibland ta hänsyn till processen i sin helhet. En 

process som inte bara innefattar att producera material utan även att diskutera och analysera 

samt ta hänsyn till den person som du skriver arbetet tillsammans med. Detta då betydelsen av 

ett bra samarbete är en annan aspekt som förstärkt tidigare erfarenheter. En annan insikt är 

vikten av att inta ett kritiskt förhållningssätt när studier bedrivs och inte alltid anamma det första 

alternativet som dyker upp och som för stunden känns givet. Vidare upplever jag att min 

förmåga att ta del av engelsk forskning samt uttrycka sig i skrift har utvecklats ytterligare. Det 

som jag troligtvis kommer att relatera till examensarbetet i framtiden, är en period som både 

innehöll mycket frustration men som också var oerhört lärorik och intressant. 
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Bilaga 3 – Intervjuförfrågan om deltagande i studie 

Hej X!  

Vi är två studenter som studerar företagsekonomi inom ramen för programmet: Personal, 

organisation och ledarskap vid Högskolan i Skövde. Vi är nu inne på vår sista termin och arbetar 

med en studie som tillika utgör vår kandidatuppsats inom fördjupningsområdet management. 

Kandidatuppsatsen syftar till att utforska vad innebörden av ett hållbart syn- och arbetssätt är 

avseende de anställda inom offentlig sektor. Vår målsättning är att intervjua ett flertal personer 

med lång och varierande bakgrund inom offentlig sektor för att på så sätt kunna erhålla olika 

perspektiv och synpunkter avseende studiens frågeställningar.  

Tid och plats för intervjuer anpassas självklart efter intervjupersonens preferenser. Intervjuerna 

beräknas att ta cirka en timme och deltagande i intervjun förutsätter inga förberedelser från 

intervjupersonen. Detta då intervjuformatet syftar till att möjliggöra ett levande samtal där vi 

får ta del av intervjupersonens upplevelser och perspektiv från arbetslivserfarenheter inom 

offentlig sektor. Deltagande i studien sker på frivillig basis och kan avbrytas närhelst 

intervjupersonen önskar. De svar som erhålls under intervjuerna tillsammans med personens 

medverkan kommer att behandlas konfidentiellt. 

Vi är övertygade om att ert deltagande kan bidra med viktiga synpunkter och tankar avseende 

ett hållbart syn- och arbetssätt inom offentlig sektor och vi hoppas därför att ni har möjlighet 

att avsätta lite tid för att träffa oss!  

För svar om deltagande och för mer information, kontakta vänligen någon av nedanstående: 

Johan Hult    Henrik Strand 

a15johhu@student.his.se   a15henst@student.his.se  

0707-940163    0702-305743 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Johan Hult och Henrik Strand 

mailto:a15johhu@student.his.se
mailto:a15henst@student.his.se
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Bilaga 4 – Mall för riktlinjer inför intervjuer 

 Vi tycker att det är jätteroligt att du avsatt tid för oss idag och vi är övertygade om att 

denna intervju kommer att bidra positivt till vårt examensarbete.  

 

 Alla intervjuer kommer att ske konfidentiellt och alla de vi intervjuar är anonyma 

vilket innebär att namn och arbetsplats inte kommer att framgå i den färdiga studien.  

 

 Om det är okej med dig så kommer vi att spela in denna intervju och det gör vi för att 

undvika att vi sedan vid sammanställningen av materialet gör feltolkningar.  

 

 Vi kommer också i början av bandningen att presentera dig som intervjuperson med 

ett nummer samt ange dagens datum.  

 

 Bandningen är endast till för oss vid arbetet att transkribera materialet och kommer att 

förstöras direkt efteråt. När vi transkriberar kommer vi att avidentifiera allt som 

eventuellt kommer med på bandet, till exempel om vi råkar säga namn eller direkt 

arbetsplats och som inte skall vara med i studien.  

 

 När transkriberingen är gjord får du om du vill ta del av denna och läsa igenom den, 

innan den används i studien och detta kan du fundera på under tiden vi genomför 

denna intervju och ge ditt svar efteråt. 

 

 Slutligen vill vi också poängtera att intervjun sker på dina villkor och du kan avbryta 

den närsomhelst. Vid denna intervju kommer X att vara den som ställer huvuddelen av 

frågorna och XX är den som håller koll på tiden och eventuellt ställer kompletterande 

frågor. Känns detta som ett bra upplägg?  
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Bilaga 5 – Intervjuguide 

Intervjupersonen blir innan intervjun startar, informerad enligt mallen (bilaga 4). Intervjuarna 

kommer att utgå ifrån övergripande teman och vid behov komplettera med underfrågorna 

beroende på hur utförliga svaren blir. 

Vi skulle vilja att du börjar med att berätta lite kort för oss om din yrkesmässiga bakgrund.  

 Hur många år har du varit anställd inom offentlig sektor? 
 Vart inom offentlig sektor har du arbetat? 
 Vilka yrkeskategorier har du tillhört inom offentlig sektor? 
 Varför har du valt att arbeta inom offentlig sektor? 
 Har du även varit anställd inom privat sektor? 
 Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 
Finns det något som du som anställd upplever är unikt med offentlig sektor som arbetsgivare?  

 Vilka positiva respektive negativa saker finns det med detta? 
 

Traditionellt har medarbetare inom offentlig sektor förknippats med att vara i allmänhetens 
tjänst och verkat som; förvaltare och utförare av förordningar, politiska beslut och värderingar 
som systemet representerar. Hur upplever du att detta påstående stämmer idag? 

 Hur ser förhållandet ut idag jämfört med när du började arbeta inom offentlig sektor? 
 Har du några tankar avseende hur man skulle kunna jobba vidare med detta? 

 
Har din arbetsgivares syn på dig som anställd, förändrats under din tid som verksam och i så fall 
hur? 

 Har du några tankar kring vad som är ett hållbart synsätt avseende de anställda? 

Upplever du att din arbetsplats influeras från privat sektor avseende arbetsutförande och 
ledarskapsmodeller? 

 Hur ser förhållandet ut idag jämfört med när du började arbeta inom offentlig sektor? 
 Har du några tankar avseende hur man skulle kunna jobba vidare med detta? 

 
Kan du berätta lite för oss hur du upplever att reformer eller organisatoriska förändringar inom 
offentlig sektor har påverkat din arbetsgivares synsätt på dig i din yrkesroll? 

 Vad har varit positivt respektive negativt? 
 

Kan du berätta lite för oss hur du upplever att reformer eller organisatoriska förändringar inom 
offentlig sektor har påverkat arbetssättet för dig i din yrkesroll? 

 Vad har varit positivt respektive negativt? 
 

Har du i din yrkesroll påverkats av ett delegerat ansvar? 
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 Hur ser förhållandet ut idag jämfört med när du började arbeta inom offentlig sektor? 
 Har du några tankar avseende hur man skulle kunna jobba vidare med ett delegerat 

ansvar och i så fall hur? 
 

Har du i din yrkesroll påverkats av standardisering?  

 Hur ser förhållandet ut idag jämfört med när du började arbeta inom offentlig sektor? 
 Har du några tankar avseende hur man skulle kunna jobba vidare med standardisering 

och i så fall hur? 
 

Har du i din yrkesroll påverkats av resultatstyrning?  

 Hur ser förhållandet ut idag jämfört med när du började arbeta inom offentlig sektor? 
 Har du några tankar avseende hur man skulle kunna jobba vidare med resultatstyrning 

och i så fall hur? 
 

Inom den svenska arbetsmarknaden efterfrågas generellt numer en högre utbildningsnivå hos 
dess medarbetare! 

 Upplever du att detta präglar din arbetsgivare? 
 Har du några personliga uppfattningar avseende detta inom offentlig sektor? 

 
Hur upplever du att din arbetsgivare arbetar med att få dig att vilja stanna kvar? 

 Hur upplever du att arbetsgivarens arbetssätt fungerar? 
 Har du några tankar kring hur det skulle kunna förändras? 
 Beskriv vad du tror är vanliga orsaker till att människor slutar arbeta inom ditt 

verksamhetsområde och offentlig sektor i sin helhet. 
 Har du någon gång själv funderat på att sluta inom offentlig sektor och varför?  

 

Finns det något som vi inte frågat men som du vill ta upp? 
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