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Abstract 

The purpose of this study is to examine the management of Karlskrona municipality's elderly 

care. The aim is to examine how the management is related to the theory of New Public 

Management. In addition, the study will investigate how the administration's employees, in this 

case the caregiver, respond to the management. In order to investigate this, the steering 

characteristics that are described by Lennart Lundquist in his theory of implementation, can, 

wants and understand will play a central part in the study. The essay is a case study based on a 

qualitative method and semi-structured interviews were made with employees in Karlskrona 

municipality's home care. The analysis reveals that there were several ideas in the management 

of the municipality's elderly care that can be seen in relation to the theory of New public 

management. In addition, the analysis reveals that the caregivers to a certain extent can and 

wants to comply with the current management, but lacks regarding their understanding of the 

steering can be identified, which can be seen as a negative effect to the steering overall.  
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1 Inledning 
Under de senaste decennierna har styrningen i offentliga förvaltningen genomgått stora 

förändringar. Förändringarna innefattas av en decentraliserad och marknadsanpassad styrning 

där konkurrens, effektivisering, mål- och resultatstyrning utgör en grundbult. Denna styrform 

kan samlas under begreppet New public management (NPM) vilket syftar till att åstadkomma 

en effektivare förvaltning till lägre kostnader. Kortfattat innefattas NPM av olika 

styrningsdoktriner hämtade från den privata sektorn. Dock finns en viktig skillnad i det önskade 

utfallet av dessa styrningsrecept mellan den privata och offentliga sektorn. Den privata sektorn 

eftersträvar en ekonomisk vinning medan den offentliga förvaltningen istället stävar mot att öka 

samhällsnyttan.  

En av de reformer som genomförts i offentlig förvaltning är Ädelreformen. Ädelreformen 

innebar i stort att ansvaret för äldre- och handikappomsorgen förlades på kommunerna. Syftet 

var att främja kvalitén på omsorgen samt att effektivisera och rationalisera resurserna för att 

kunna tillgodose omsorg till en allt ökande äldre befolkning utan att öka kostnaderna. För att 

kunna uppnå detta tilldelas kommunerna ekonomiska förutsättningar i form av statsbidrag i 

syfte att kunna uppnå de mål och resultat staten satt, vilka innefattas av att valfrihet, trygghet 

och integritet i omsorgen (proposition 1990/91, 3-5). 

I stil med välfärdstjänster i omvandling går det att utläsa att förändringarna gällande 

styrningsmetoderna i offentlig förvaltning, gått från en mer centraliserad styrning till en 

decentraliserad marknadsanpassad målstyrning i syfte att effektivisera. Detta beskriver 

Bäckman som är docent i sociologi, har medfört negativa konsekvenser på personalen i yrken 

som omfattar vård och omsorg. Under tiden för denna utveckling kan det skönjas en negativ 

trend där sjuktalen inom denna yrkesgrupp ökat. Den bristande psykosociala arbetsmiljön 

beskrivs stå i relation till den ökande effektiviseringen och minskandet av resurser inom vård 

och omsorgsyrket (SOU 2001:52, 189ff).   

Förändringar i styrningen resulterar i förändrade arbetsförhållanden. Allvin etal. beskriver att 

det under många år skett en succesiv förändring i arbetslivet. Genom att intresset inom 

organisationer och företag har förändrats i syfte att nyttomaximera har även kraven på 

arbetstagarna förändrats. Intresset ställer krav på flexibla arbetsformer för att främja 

organisationens rationella behov. Syftet är att arbetstagaren som en resurs ska kunna nyttjas 

efter organisationens aktuella behov (Allvin etal.2006, 30-32). Vidare argumenterar Allvin etal. 

för att organisationers krav på människan som en resurs har överskridit hennes kapacitet. Ett 

resultat av detta är de ökade sjuktalen med stressrelaterade sjukdomar som står att finna i 

relation till de förändrade kraven i arbetslivet (Allvin etal.2006, 131-135). 
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1.1 Problemformulering 
Som beskrivs inledningsvis i kapitlet syftar de förändringar som genomförts inom offentlig 

förvaltnings styrningsmetoder till att rationalisera och kostnadseffektivisera äldreomsorgen.  

Det ökande sjuktal som finns inom vård- och omsorgsarbete beskrivs i SOU kunna ses i relation 

till de strukturella förändring som genomförts inom välfärdssektorn (SOU 2001:52).  Resultatet 

blir ett välfärdsproblem som kan ses skapa direkta motgångar till den effektivisering som 

eftersträvas inom äldreomsorgen. Den målbild som görs gällande för vad äldreomsorgen i 

Sverige vill åstadkomma står sällan i relation till de resultat som uppnås. Istället är 

äldreomsorgen en av de mest ineffektiva och kostsamma verksamheterna en kommun har. Detta 

har så klart många förklaringar och skiljer sig med all säkerhet åt mellan olika kommuner. Dock 

kan en gemensam nämnare skönjas, en brist avseende relationen mellan styrning och 

omsorgspersonal. Lundqvist beskriver att en förutsättning för att uppnå en styrning som står i 

relation till resultatet den avser, förutsätter att den som är tänkt att styras kan, , vill eller förstår 

arbetet efter beslut som fattas (Lundqvist, 1992, 75-76). Om de personer som arbetar efter 

förvaltningsstyrningen samt är en del av den tänkta effektiviseringen inte förstår dess syfte eller 

känner sig delaktiga i processen, kan heller aldrig det önskade resultatet uppnås. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur styrningen av äldreförvaltningen i Karlskrona kommun 

står i relation till NPM. Därtill undersöka omsorgspersonalens förståelse för styrningen. Utifrån 

ovanstående har jag valt att begränsa mig till följande två frågeställningar:  

Vilka NPM idéer finns i den förvaltningsstyrning som äldreomsorgen i Karlskrona kommun 

tillämpar? 

Hur reagerar omsorgspersonalen inom äldreomsorgen i Karlskrona kommun på den 

förvaltningsstyrning som de möter i sina vardagliga arbeten?  

 
 

2 Disposition 
I de efterföljande kapitel presenteras styrningsmodellen New public management samt Lennart 

Lundqvists modell för implementering av beslut, vilka syftar till studiens teoretiska underlag. 

Vidare presenteras tidigare forskning inom området innehållande Nils Herttings tre 

implementeringsperspektiv samt Michael Lipskys beskrivning av street level bureaucracy, i 

studien benämnda som närbyråkrater. I kapitel 4 görs en redogörelse av det metodval som 

studien avser använda samt det empiriska material studien grundas på.  I kapitel 5 presenteras 
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resultatet från de styrdokument som använts, samt resultatet från de intervjuer som genomförts. 

Studien avslutas med en analys av materialet i kapitel 6 samt slutsats i kapitel 7.   

 

3 Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt presenteras de teoretiska modeller som ligger till grund för att kunna åskådliggöra 

studiens syfte och frågeställningar. Samt tidigare forskning inom fältet för studien i form av 

Lipskys närbyråkrater samt Herttings tre implementeringsperspektiv. 

 

3.1 NPM  

Under 1970 - talet påbörjades en rad förändringar inom den offentliga sektorn som kom att 

benämnas under samlingsbegreppet New public management (NPM).  Denna trend av 

förändringar kunde ses i flera länder såsom Australien, Nya Zeeland, Kanada och inte minst de 

nordiska länderna. Almqvist beskriver att uppkomsten av NPM:s idéer går att härleda till de 

förändringar Margaret Thatcher genomförde under sin tid som premiärminister i Storbritannien 

mellan 1979-1990. Vidare gör Almqvist gällande att NPM är ett begrepp där det råder delade 

meningar om hur det bör definieras. Inom bland annat fältet för statsvetenskap, ekonomi och 

juridik är innebörden av NPM omstritt dock råder ett samförstånd kring begreppets existens. 

Forskaren Christopher Hood var den man som satte etiketten NPM på de styrningsmetoder som 

låg till grund för de förändringar den offentliga verksamheten genomgått under 1990-talet 

(Almqvist 2006, 18-19). 

Enligt Hood är NPM ett resultat av förändrade attityder gentemot tidigare sätt att styra offentliga 

verksamheter. Förändringarna avseende attityder som förhöll sig till uppföljning, redovisning 

och styrning var centrala för NPM:s fortsatta utveckling. Vidare menar Hood att det att NPM 

inte är sprunget ur en reform som syftar till att förändra innehållet i välfärdstjänsterna, istället 

argumenterar han för att NPM har sin grund i att förändra på vilket sätt dessa tjänster levereras, 

kontrolleras och redovisas (Almqvist 2006 22-23).  

Några av de grundläggande dragen som härleds till NPM, karakteriseras genom de förändringar 

som skett inom det offentliga ledarskapet. En utveckling som gått från tydliga centralt beslutade 

förhållningssätt, ramar, regler för hur verksamheter ska styras och utvecklas till att istället 

genomsyras av ett företagsliknande klimat. Fokus ligger istället på kontraktstyrning via 

målformulering och resultatstyrning. Detta innebär en förskjutning, där intresset flyttas från 

“input” till “output”. Som ett resultat av denna utveckling läggs tyngdvikten på en konsekvent 

resultatuppföljning där kostnadseffektivitet ligger i fokus. Almqvist menar att det är politikerna 

som utformar de mål som ska uppnås, vilka sedan följs upp genom mätning av resultat i syfte 
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att kontrollera att verksamheterna levererat i paritet till de uppsatta målen, vilka innefattar att 

effektivisera och maximera verksamheten. Samtidigt ges verksamheten utrymme att verka med 

handlingsfrihet inom målens ramar (Almqvist 2006, 26-27). 

 

Enligt Christensen et al beskrivs kontraktsstyrning likt ett verktyg vilket syftar till att på ett 

allmängiltigt sätt kontrollera att tjänstemän agerar utifrån de förväntningar som målen kräver. 

Vidare menar Christensen et al att ett sätt att premiera ett “korrekt” agerande eller att motverka 

negativa resultat kan ske genom ett så kallat belönings- eller bestraffningssystem (Christensen 

et al 2005, 137). Problem som kan uppstå vid denna typ av kontroll menar Christensen et al kan 

härröra ansvarstagandet (Christensen et al 2005, 188-189).  Med detta avses problematiken 

kring vem som är ansvarig då måluppfyllnaden inte uppnås. Är de mål politikerna satt 

orealistiska eller är det medarbetarna i den offentliga förvaltningen som brustit i sin 

yrkesutövning avseende prestation och måluppfyllnad? ( Christensen et al 2005, 188-189) 

 

3.2 Implementeringsteori 

Implementering som begrepp innebär att fattade beslut förs ut i den aktuella verksamheten med 

syfte att uppnå önskade resultat och mål (Lundqvist 1992, 12). Dessa beslut kan innefattas av 

bland annat effektiviseringsåtgärder, omorganiseringar eller personalförändringar. 

Implementeringsforskning syftar till att finna orsaker till brister vid implementering av beslut 

där önskat resultat inte uppnåtts.  Statsvetaren Lennart Lundquist som forskat inom 

förvaltningspolitik och implementeringsteori utgår ifrån en implementeringskedja vilken 

förhåller sig till tre olika länkar. Den första avser förvaltningsstyrningen och innefattar den 

politiska styrningen av förvaltningen. Den andra länken är organisationsstyrning och avser den 

interna styrningen inom förvaltningen. Den tredje länken han presenterar är samhällsstyrning, 

vilken avser den styrning förvaltningens tjänstemän har på medborgarna.  

 

 

                        

                                                                                         Se Lundqvist sidan.37   
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Vidare presenteras två olika faktorer som han menar påverkar implementeringens slutliga 

resultat. Den första avser utformningen och innehållet i det politiska beslut som fattas, den andra 

avser styrningsegenskaper hos de som ska utföra beslutet. Då syftet med denna studie delvis 

förhåller sig till att undersöka förvaltningsstyrning vilket avser organisationsstyrningen i 

Lundkvists implementeringskedja men även medarbetarnas reaktioner på den rådande 

förvaltningsstyrningen så kommer fokus läggas vid dem som ska genomföra de formellt fattade 

besluten (Lundkvist 1992, 74-75).    

 

De styrningsegenskaper Lundqvist presenterar förhåller sig till om den som ska styras vill, kan 

eller förstår de beslut de styrande fattat. Vad avser egenskapen av kunnande, beskrivs detta i 

relation till de resurser den styrde har. Här ligger fokus på om den styrde har de kompetenser, 

utrustning, tid och utrymme som styrningen kräver. Den andra egenskapen som presenteras 

förhåller sig till om den styrde förstår och kan tolka den aktuella beslutet korrekt, samt vilka 

förväntningar det medför på denne. Med den sista egenskapen som är vilja, avses att den styrde 

vill eller har intresse för att verkställa beslutet som fattas. Lundqvist poängterar att egenskapen 

av vilja är komplex och att det kan föreligga många olika orsaker till om den styrde är ovillig 

eller har olust inför det fattade beslutet. Vidare argumenterar han för att alla dessa egenskaper 

som beskrivs mer eller mindre går att återfinna hos alla tjänstemän samt att alla dessa 

egenskaper är en förutsättning för att nå en lyckad implementering. Lundqvist menar att en 

förutsättning för att lyckas med att tillgodose alla egenskaperna hela tiden kräver att ledarskapet 

utför riktade insatser om eller där brister råder. (Lundqvist 1992, 76-77) 

 
 

3.3 Tre implementeringsperspektiv 
Hertting beskriver att implementeringsprocessen kan ses ur olika perspektiv. Dessa perspektiv 

skiljer sig beroende på var styrningen av implementeringsprocessen sker. Hertting identifierar 

tre olika perspektiv där styrningen av implementeringsprocessen utgörs av olika aktörer på olika 

nivåer. Det första perspektivet han beskriver, utgör den traditionella hierarkiska modellen av 

styrning. Detta innebär att politikerna centralt utifrån makt och styrmedel kontrollerar 

implementeringen och dess utveckling. Denna process bygger en så kallad top-down styrning. 

Det andra perspektivet han beskriver kan ses i paritet till det första. Detta perspektiv 

karakteriseras av en misstro till de centrala beslutsfattarnas förmåga att styra 

implementeringsprocessen. Detta då kunskapen om de hinder och problem 

implementeringsprocessen kan stöta på inte kan förstås eller förutses på en central nivå. Här 
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läggs fokus vid ett horisontellt samarbete genom samverkan mellan olika lokala aktörer. Denna 

process kallas bottom – up styrning, och innebär att utfallet sällan stämmer överens med de 

politiskt planerade tillvägagångsättet. Det tredje och sista perspektivet Hertting beskriver är en 

kombination, likt en syntes av de två föregående perspektiven (Hertting 2014, 189-191). 

Fortsatt i studien benämns detta som syntesperspektivet. Utifrån detta perspektiv ses det 

vertikala perspektivet som ett ouppnåeligt ideal men som likväl sätter ramarna för 

implementering, men att det inom dessa ramar sker en process på horisontell nivå, anpassad 

efter lokala förutsättningar (Hertting 2014, 189-191). 

 
 
3.4 Närbyråkrater 
Michel Lipskys teori om street level bureaucracy (här benämnt som närbyråkrater) är central 

när det kommer till bottom – up – perspektivet. Detta innebär precis som det låter att intresset 

ligger i att studera den nedre nivån av en organisation eller i mitt fall en förvaltning. Denna nivå 

är den där Lipskys närbyråkrater verkar. Lipsky beskriver att närbyråkrater tillhör en profession 

som arbetar i anslutning till medborgarna och har en direkt påverkan på dem. Lipsky beskriver 

att arbetssituationen för en närbyråkrat är komplex, detta då de arbetar i en nära relation med 

människor vilket gör att de ställs inför oförutsägbara situationer där individanpassning är ett 

krav på handlingen de utför. Detta menar Lipsky (2010, 15) ställer stora krav på 

närbyråkraternas förmåga att agera oförberett och improviserat. Vidare argumenterar Lipsky 

för att närbyråkraternas arbetsförhållande utmärks av bristande resurser i förhållande till 

arbetets krav. De mål och riktlinjer som förmedlas från politiker är ofta vaga, motstridiga och 

orealistiska. I sina vardagliga arbeten ställs närbyråkrater inför moraliska dilemman där den 

politiska styrningen hamnar i konflikt till brukarens önskan eller behov (Lipsky 2010, 15).  Här 

menar Lipsky att närbyråkraterna har ett visst svängrum i att fatta nödvändiga beslut. Detta kan 

ses som närbyråkratens handlingsfrihet, och ett ökat svängrum i handlingsfrihet möjliggör för 

närbyråkraten att vara mer flexibel i sitt vardagliga arbete gentemot brukaren. Som ett resultat 

av detta utformar närbyråkraterna egna rutiner och riktlinjer vilka inte nödvändigtvis förhåller 

sig till beslutade verksamhetsmål och policys (Lipsky 2010, 27-28).  

Vidare beskriver Lipsky att detta svängrum möjliggörs då det i princip är omöjligt att fullt ut 

kontrollera varje situation de ställs inför (Lipsky 2010, 27-28). Denna bristande kontroll 

genererar i sin tur att politikerna sätter upp mål i syfte att nå en form av kontroll av arbetet 

(Lipsky 2010, 40) 
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4 Metod och material  
Detta avsnitt behandlar studiens metod- och materialval. En motivering avseende studiens 

kvalitativa ansats och dess insamling av empiriskt material. Vidare följer en redogörelse av de 

intervjuer som genomförts samt de styrdokument som använts i studien. 

 

4.1 Forskningsdesign Fallstudie  

Esaiasson etal gör gälla att forskningsdesign kan beskrivas som själva utformningen av en 

studie. Designen av en studie är varierande beroende på vilken typ av undersökning studien 

avser samt vilka analysenheter som ska undersökas. Således menar Esaiasson etal att olika 

forskningsdesigner är mer eller mindre lämpade för olika typer av studier (Esaiasson et al. 

2017, 87). 

Då det är fallet, Karlskrona kommuns äldreomsorg som står i centrum, är detta att anse som en 

fallstudiedesign. Som Esaiasson et al. beskriver består en fallstudie av att de fenomen forskaren 

har för intresse att studera utgår ifrån en och samma kontext (Esaiasson et al. 2017, 109). 

Fallstudie är en omtvistad term som historiskt haft en något nedlåtande benämning, där åsikter 

talat högt om att denna typ av studie inte har mycket att bidra med, detta då den endast fokuserar 

på ett fall (George & Bennet 2005, 17). Detta är något som motargumenteras av George och 

Bennett (2005, 19-21) vilka istället menar likt Esaiasson et al. (2017, 109) att det är syftet med 

studien som avgör lämpligheten och bidraget, inte valet av antalet fall. Vidare redogör de för 

olika styrkor vid användandet av fallstudiedesign, bland annat kan fallstudie möjliggöra för 

forskaren att finna fenomen och indikatorer som står i relation till en teoretisk modell. Likaså 

kan fallstudie resultera i att skapa ny förståelse för ett fenomen som annars inte hade tagits i 

beaktande (Geroge & Bennet 2015, 19-21). Detta är två fördelar som är av relevans för just den 

här studien. Detta då syftet är att försöka finna information som står i relation till NPM i 

äldreförvaltningens styrning samt försöka finna en relation till om förvaltningens medarbetare 

i detta fall omsorgspersonal förstår, kan eller har intresse av att följa styrningen.1 

 

4.2 Val av kvalitativ metod 

Vid utformningen och planeringen av denna undersökning fastlades relativt snabbt dess 

avgränsning till Karlskrona kommuns äldreomsorg. Då intresset i studien förhåller sig till att på 

en djupgående nivå studera och åskådliggöra de olika idéer som finns i den förvaltningsstyrning 

                                                
1 Stycket har tidigare använts av undertecknad i metodexamination 
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som tillämpas, samt att identifiera hur förvaltningens medarbetare reagerar på denna 

förvaltningsstyrning föll valet av metod sig naturligt på en kvalitativ metod. För att möjliggöra 

studiens syfte låg valet på att utföra antingen enkäter eller samtalsintervjuer. Även om enkäter 

skulle generera ett effektivare och mer omfattande urval skulle det inte kunna synliggöra den 

subjektiva uppfattning studien avser att belysa. Således föll valet på just samtalsintervjuer vilket 

möjliggör mer utvecklade svar än en enkätundersökning. Genom att använda semistrukturerade 

intervjuer följer intervjuerna ram i form av intervjuguide vilken möjliggör en specifik struktur 

som är likställd för alla intervjuer. Dock finns möjligheten till utvecklade svar och följdfrågor.  

Kvalitativ metod syftar till att finna ord och dess bakomliggande mening. En stor del av denna 

metod förhåller sig till mjuka värden såsom känslor, tankar och intryck vilket är svårt att fånga 

i kvantitativ studie (Merriam 1994, 19). Vidare beskriver Merriam att den kvalitativa studien 

utgår ifrån människors subjektiva uppfattningar och därav kräver ett större utrymme för 

tolkning. Då forskaren av en kvalitativ studie har för intresse att synliggöra orsaker och 

samband som inte går att se med blotta ögat krävs att forskaren är uppmärksam och har ett öppet 

sinne. Vidare kan forskaren ses som ett viktigt verktyg i avseende att samla in material samt att 

analysera detsamma. Många gånger innebär den kvalitativa studien att forskaren arbetar på det 

fält som de för intresse att studera. Detta för att kunna identifiera komplexa situationer och 

sammanhang. Inom fältet för kvalitativ metod finns många olika sätt att samla in material och 

en av dessa är kvalitativa samtalsintervjuer. Vidare finns det olika sätt att gå till väga vid 

samtalsintervju som metod (Merriam 1994, 30-31).  

 

4.3 Semistrukturerad intervju 

Bryman belyser två typer av samtalsintervjuer och dessa är semistrukturerade samt 

ostrukturerade. Då min studie förhåller sig till semistrukturerade intervjuer kommer denna att 

presenteras nedan. Gemensamt för kvalitativa intervjuer är att informanten är i centrum och det 

är dennes upplevelse som forskaren söker.  Typiskt för en semistrukturerad intervju är att 

forskaren i förväg har möjlighet att planera sin intervju genom att upprätta en intervjuguide 

utefter det tema som är centralt för studien. Vidare beskrivs att forskaren inte är bunden till att 

strikt följa den guide som upprättats utan istället ges utrymme för flexibilitet utefter svar som 

anses intressanta utifrån studiens syfte. Bryman argumenterar även för att en studie som 

omfattar flera intervjuer med fördel bör följa ett givet mönster i syfte att finna likheter och 

olikheter mellan de olika intervjuerna (Bryman 2011, 413-416).  
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Esaiasson et al förklarar att en intervjuguide bör innefattas av delar som berör både form och 

innehåll. Innehållet avser att guiden förhåller sig till det som studien syftar att undersöka vilket 

med fördel kan systematiseras genom olika teman som är centrala för studien. Vad avser form 

beskriver Esaiasson et al att detta förhåller sig till att skapa en struktur i intervjun med syfte att 

främja ett levande samtal där informanten känner sig bekväm (Esaiasson et al 2017, 273-274). 

 Vid utformningen av den intervjuguide (se bilaga A) som använts i studien delades intervjun 

in i olika teman som var aktuella för studien. De teman som är centrala för denna studies syfte, 

att kunna synliggöra medarbetarnas reaktioner till den rådande förvaltningsstyrningen förhåller 

sig till Lundqvist teori om styrningsegenskaperna kan-vill-förstå. Frågorna i intervjuguiden 

kategoriserades även utefter svårighetsnivå för att till en början få med respondenten i intervjun 

genom att inledningsvis ställa frågorna med en enklare svårighetsgrad. Därefter följdes dessa 

frågor upp med frågor som krävde mer av respondenten då denna var tvungen att fundera över 

och motivera sina svar. Avslutningsvis fick respondenten återigen besvara frågor av enklare 

karaktär för att denne på så sätt skulle få en god känsla av sitt bidrag till studien. 

 

4.4 Validitet, reliabilitet och etiska aspekter 

Bryman beskriver att validitet syftar till om forskaren undersöker eller mäter det studien faktiskt 

avser att undersöka. Vidare kan validitet delas in i två olika typer av validitet, intern och extern 

validitet. Den förstnämnda, intern validitet, förhåller sig till det material som insamlats 

återspeglar resultatet av studien. Extern validitet beskrivs förhålla sig till hur de slutsatser som 

studien presenterar är möjliga att applicera på ett större sammanhang eller population (Bryman 

2011, 352). En del av validitetsbegreppet är begreppsvaliditet. Esaiasson beskriver vikten av att 

översätta de teoretiska begreppen som används i en studie för att göra dem mätbara. Genom att 

tillskriva värden i form av indikatorer går det att finna samband mellan de teoretiska begreppen 

och informationen som samlas in (Esaiasson 2017, 59-60).  

Problem som kan uppstå avseende validitet i den här studien förhåller sig till mätningen av de 

begrepp som presenteras i Lundqvists implementeringsteori vilka är kan, vill och förstå 

(Lundqvists 1992, 75). Främst är det begreppet om medarbetarnas vilja som kan anses svårt att 

mäta. Detta då vilja är en subjektiv uppfattning och kan ha många bakomliggande orsaker. För 

att stärka validiteten i denna studie har begreppen som avser mäta om medarbetarna kan, vill 

och förstår operationaliserats. Genom att tillskriva begreppet fler och mer specifika betydelser 

uppnås en högre validitet.  Bilden nedan operationalisering av begreppen kan, vill och förstå 

utifrån studiens syfte och de teoretiska utgångspunkterna. 
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KAN VILL FÖRSTÅ 

Tid Intresse Kunskap om målen/ 
styrningen 

Resurser Attityd Konsekvenser 

Analysmodell.  

 

Vad avser operationaliseringen av egenskaperna innebär ett positivt värde ett främjande resultat 

för implementeringsprocessen av de fattade besluten. Som ett exempel kan således egenskapen 

”vilja” omfattas av ett positivt värde i form av en positiv attityd vilket i sin tur genererar ett 

positivt resultat på implementeringen. I motsats så har ett negativt värde på intresse och attityd 

en hämmande utveckling på implementeringen.    

 

Bryman beskriver att reliabilitet kan förklaras med ordet tillförlitlighet. Med detta menas 

studien är utförd på ett sådant sätt att liknande resultat skulle gå att uppnå om den genomfördes 

på nytt av en annan forskare (Bryman 2011, 49). Vidare beskriver Esaiasson et al. att reliabilitet 

innefattar huruvida en studie omfattas av slarv och slumpfel under insamling och bearbetning 

av materialet. Vanliga orsaker till bristande reliabilitet kan härröras till stress, trötthet eller 

missförstånd under insamlingen av materialet (Esaiasson et al. 2011, 64). Vad avser 

reliabiliteten i denna studie kan den ses i relation till de intervjuer som genomförts. Genom att 

efter godkännande av respondenterna spela in intervjuerna stärks reliabiliteten i studien. Detta 

då brister i form av stavfel, missförstånd och bristande minne elimineras. Dock kan 

systematiska fel utifrån valda respondenter diskuteras. Detta då det inte går att garantera att de 

respondenter som ingår i studien är ett representativt urval för omsorgspersonalen i Karlskronas 

äldreomsorg. Detta skulle i sig kunna påverka resultatet av studien. Men genom att urvalet är 

slumpmässigt i det avseendet att ingen respondent utifrån sin person är specifikt vald kan 

sannolikheten för ett bredare omfång ses som större.  

 

Vid en kvalitativ studie är de etiska aspekterna särskilt viktiga att ta i beaktande. Detta då 

relationen mellan forskare och respondent kan beskrivas som svårdefinierad samt att 

respondenten som är en del i studien är väl informerad om vilka risker eller fördelar studien kan 

komma att innebära (Merriam 1994, 189). De etiska aspekterna omfattas av bland annat 

integritet, frivillighet och anonymitet och innefattas av vedertagna principer inom forskarfältet. 
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Dessa principer förhåller sig till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Konkret innebär dessa krav att forskaren ska berätta om studien, dess 

syfte samt att respondentens deltagande är frivilligt. Vidare är forskaren som utför 

undersökningen ansvarig för att alla uppgifter som härrör deltagarnas person behandlas 

aktsamt, samt att den information som förmedlas endast får användas i forskarsyfte (Bryman 

2011, 131-132). Samtliga av de respondenterna fick en tydlig presentation av studien de ombads 

delta i. Vid frågan om anonymitet ville samtliga förbli anonyma, likaså ville ingen att studien 

skulle benämna deras arbetsplats vid dess namn Samtliga godkände att intervjuerna spelades in 

för att användas under upprättandet av studien med löfte om att de raderades då den var 

färdigställd.  

 

4.5 Urval 

I denna studie är undersökningen avgränsad till att studera äldreomsorgen i Karlskrona kommun 

och än mer specifikt hemtjänstverksamheten samt till att genomföra tio semistrukturerade 

intervjuer. Grunderna till avgränsningen kan motiveras dels utifrån studiens omfattning men 

även genom dess tidsbegränsning, vilken inte varit möjlig att hålla om fler kommuner och 

intervjuer tagits med i studien. Valet att studera just Karlskrona kommuns äldreomsorg tar sin 

form i ett strategiskt urval med pragmatiska grunder. Detta då kommunen ifråga dels fyller 

studiens syfte men även då jag har både geografisk närhet samt personlig erfarenhet och 

kunskap om kommunen. Esaiasson etal beskriver att det kan finnas risker med studier där 

forskaren har en personlig erfarenhet eller koppling till studieobjektet. Denna risk benämns som 

intersubjektivitet och kan beskrivas genom att forskaren har en subjektiv förförståelse till 

studieobjektet, vilken grundar sig i forskarens egna värderingar inom forskningsproblemet. 

Utifrån denna risk är transparens i studien ett krav med syfte att synliggöra dels 

tillvägagångssätt men även det material forskaren använt i sin undersökning. Detta då det ska 

vara möjligt för andra forskare använda sig av samma material och tillvägagångsätt och där av 

nå liknande resultat(Esaiasson et al. 2017, 25). För att studera den förvaltningsstyrning 

Karlskrona kommun tillämpar avseende äldreförvaltningen har studien utgått ifrån 

styrdokument där mål och styrning presenteras. Dessa dokument förhåller sig till både 

kommunövergripande samt dokument avseende äldreförvaltningen och dess 

hemtjänstverksamhet. De dokument som kommer presenteras i studiens resultat är Karlskrona 

kommuns styrmodell, internbudget och verksamhetsplan antagen av äldrenämnden 2018 i 



  
 

12 

Karlskrona kommun samt handlingsplanen för verksamheten hemtjänst och daglig aktivitet 

upprättad 2018.        

Där till har tio intervjuer genomföras med förvaltningens omsorgspersonal i syfte att undersöka 

vilken påverkan styrningen har på dess medarbetare. Valet av att intervjua just omsorgspersonal 

gjordes även detta ur ett strategiskt val då fallet Karlskrona kommun redan valts samt att det 

föll sig naturligt utifrån studiens syfte. Dock var valet av respondenter slumpmässig. De som 

var tillgängliga på arbetsplatsen för dagen var de som deltog. De respondenter som intervjuats 

var mellan 29 och 52 år gamla. Av de personer jag intervjuade var åtta kvinnor och två män. 

Utbildningsbakgrunden varierade men genomgående för alla var att deras utbildningsnivå 

uppgick till en gymnasial nivå. Av de tio respondenterna hade fyra sin undersköterskeutbildning 

från gymnasiet medan de sex övriga gått en uppdragsutbildning vilken arbetsgivaren erbjudit 

med löfte om fastanställning vid fullgjord utbildning. Samtliga intervjuer genomfördes på 

respondenternas arbetsplatser i anslutning till ett arbetspass. Den initiala kontakten med 

omsorgspersonalen togs via telefon genom arbetsplatsens telefon och intervjuerna tog i 

genomsnitt 30 minuter vardera att genomföra. Valet av just tio respondenter gjordes i syfte att 

i en något större utsträckning kunna generalisera resultatet som studien presenterar, dock hade 

ett större antal varit att önska men tidsaspekten innebar en begränsning då ett större antal 

intervjuer hade inneburit ett alltför omfattande material i förhållande till studiens omfattning.   

 

5. Fallbeskrivning 

I denna del kommer resultatet från de intervjuer som genomförts att presenteras. Det kommer 

att presenteras genom en sammanställning av de svar som jag erhållit genom de intervjuer som 

genomförts. Även de styrdokument som studien omfattas av kommer att redovisas under denna 

del för att sedan analyseras utifrån NPM i nästkommande avsnitt.  

 

5.1 Styrdokument 

De styrdokument som kommer presenteras nedan är delvis hämtade från Karlskrona kommuns 

hemsida. Jag har även erhållit diverse styrdokument av informatörer, arbetande inom 

äldreförvaltningen. Materialet förhåller sig till kommunens övergripande styrmodell, 

äldreförvaltningens internbudget och verksamhetsplan samt handlingsplanen för hemtjänst och 

dagligaktivitet.  
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I styrdokumentet som presenterar den kommunövergripande styrmodellen går det att utläsa att:  

”Den strategiska styrningen i Karlskrona kommun definieras som en målmedveten och 

systematisk process för att påverka verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet och 

ekonomisk ställning. Verksamhet och ekonomi måste ständigt balanseras. Resultatkrav ska 

därför ställas utifrån en helhetssyn på ekonomi, prestationer och kvalitet”(Karlskrona kommun 

2017, 3). 

Vidare gör styrmodellen gällande att: 

”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål, riktlinjer och taxor som kommunfullmäktige har bestämt samt de lagar och förordningar 

som gäller för verksamheten. Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett 

tillfredsställande sätt och att uppföljning (intern kontroll) sker. Nämnden ansvarar för att styra 

och utveckla nämndens verksamheter bland annat genom att beslutade mål uppnås och 

beslutade uppdrag genomförs”(Karlskrona kommun 2017, 5 ). 

En tonvikt i dokumentet läggs vid att: 

”Karlskrona kommun tillämpar mål- och resultatstyrning. Uppföljning och utvärdering är 

centrala delar i styrprocessen. Resultat ska systematiskt följas upp och vid behov närmare 

analyseras och utvärderas. Det är lika viktigt att systematiskt följa upp i vilken utsträckning 

som målen för olika verksamheter nås som att följa upp det ekonomiska resultatet.” (Karlskrona 

kommun 2017, 8-11). 

 

”Verksamheterna ska följa upp mål, uppdrag och aktiviteter i verksamhetsplanen samt ha 

kontroll över hur den löpande verksamheten fungerar. Uppföljning görs genom att kontrollera 

att planerade aktiviteter har utförts. Detta kombineras med att utvärdera vilka effekter som 

aktiviteterna medfört och hur de bidragit till måluppfyllelsen. Uppföljning kan också ske genom 

att utvärdera resultat/utfall från olika mätningar”(Karlskrona kommun 2017, 15). 

 

Interna kontrollen i Karlskrona kommun ska bidra till att nämnder och styrelser (och i 

tillämpliga delar för kommunens bolag), med rimlig grad av säkerhet, uppnår följande mål för 

den egna verksamheten  

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  

• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.  
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Grunden i arbetet med den interna kontrollen är verksamheternas processer och det ska 

bedömas hur nämndernas och styrelserna säkrar och utvecklar sina processer med intern 

kontroll och säkrar de årliga resultaten och analyserna (Karlskrona kommun 2017, 15). 

 

Utöver det kommunövergripande styrdokumentet som presenterats ovan gällande den 

styrmodell kommunen arbetar efter så presenteras nedan det styrdokument som 

äldreförvaltningen brutit ned avseende just äldreomsorgen.  

Även i detta dokument kan det utkristalliseras att en central del av styrningen består i 

resultatmätning på olika sätt. 

Kommunens kvalitet i korthet (Kkik) I Kommunens kvalitet i korthet redovisas resultat inom 

några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att 

beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner (Äldreförvaltningen 2018, 

20). 

Arbetet med att få den beställda tiden att bättre motsvara det faktiska behovet fortsätter. I 

jämförelser med andra kommuner är antalet beställda timmar fortfarande högt men 

skillnaderna har minskat. En orsak till skillnaderna är att det finns 

samordningsmöjligheter/effektivitetsvinster vid utförande av flera insatser vid samma besök. 

För att nå en bättre träffsäkerhet behövs ett nytt verktyg vilket kan bli möjligt när övergången 

till IBIC (och de nya KSI-kodade insatserna) är klar och mobil hemtjänst används av samtliga 

utförare (Äldreförvaltningen 2018, 42).    

I handlingsplanen som är hemtjänstverksamhetens närmsta styrdokument utifrån den 

förvaltningsstyrning som beslutats ligger ett stort fokus på effektivisering av verksamhetens 

olika delar. 

   ”PGSA” 

 Vi har valt förbättringscykeln som metod för kvalitetsarbetet. 

 Planera: sätta upp mål och handlingsplan, metod för genomförande.   

Genomföra: Verkställa handlingsplanen. 

                            Följa upp/studera: mäta om önskad effekt nåddes. 

                           Agera: Utifrån resultat i uppföljningen, planera ytterligare åtgärder.” 

                           (Handlingsplan, 2018, 5) 

”Genom att ta till vara på digitaliseringens möjligheter kan vi öka kvaliteten, få en mer jämlik 

vård och använda våra resurser mer effektiv.” (Handlingsplan 2018, 11). 

Agera Planera 

Genom-

föra 
Följa upp 
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”Verksamhetsområdet Hemtjänst och dagliga aktiviteter kommer under 2018 att ha fokus på 

att utveckla användningen av olika lösningar inom e-hälsa och välfärdsteknologi” 

(Handlingsplan 2018, 11). 

”Ekonomistyrning ska vara en naturlig del av vårt dagliga arbete. Områdeschefer och 

planerare ska ständigt anpassa personaltimmarna efter antalet kundtimmar. Varje 

hemtjänstrunda ska gå ihop sig ekonomiskt” (Handlingsplan 2018, 16). 

En viktig del av vår ekonomi är att vi har så effektiva transportsträckor som möjligt” 

(Handlingsplan 2018, 17). 

 

5.2 Intervjuer  

Majoriteten av respondenterna berättade att bakgrunden till deras yrkesval grundades i att de 

hade ett stort intresse för att arbeta med människor. Anledningen till att de arbetar med just 

äldre beskrev de genom att de kände tacksamhet och skyldighet gentemot de äldre som lagt 

grunden för det samhälle vi idag lever i.  

”Jag älskar att jobba med människor, det ger så mycket tillbaka när man känner att man kan 

hjälpa andra som har det jobbigt” 

 

”Det är ju de äldre som byggt upp detta samhälle vi idag lever i så det känns skönt att kunna 

ge något tillbaks” 

 

Vad gäller de förändringar som respondenterna beskrev införts på deras arbetsplats, var de 

enhälliga svaren Mobipen, Timecare planering och Lifecare – mobil hemtjänst. 

Mobipen beskrev de som ett system som genom en digital penna mäter den tid 

omsorgspersonalen är inne hos en kund. De beskrev att när de kom hem till en kund så 

registrerade de att besöket startat med pennan via ett digitalt chip på kundens dörrpost för att 

sedan åter registrera när de lämnade kunden och besöket var slut.  

 

”Mobipen är ett sätt för chefen att kunna hålla koll på hur länge vi är hos de olika kunderna. 

Men även också för att kunna se om en kund tillexempel ringer och säger att den inte fått sin 

dagliga hjälp, då kan man se i systemet att besöket har ägt rum.”  
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”Genom att använda mobipen kan tiden som en kund behöver bestämmas så beslutet från 

bistånd stämmer med den tiden det faktiskt tar att utföra en speciell insats, det är ju bra. 

Problemet är ju att alla vi som jobbar gör saker i olika takt så tiden kanske inte stämmer helt.”  

 

Timecare planering beskrev respondenterna är det digitala system där de planerar och 

schemalägger sin arbetstid utefter verksamhetens behov. Tiden för behovet beskriver de styrs 

utifrån antal kunder och den tid de är beviljade utifrån en biståndsbedömning. Detta beskriver 

de kan påverka deras arbetstid utifrån den sysselsättningsgrad de har i sin anställning.  

”Ena månaden kan man jobba 120 % medan nästa månad kanske man bara jobbar 70 %, det 

gäller att hela tiden hålla koll så man inte har alldeles för mycket plus- eller minustimmar”   

Den tid som respondenterna beskriver som plustimmar är den tid som arbetas utöver deras 

sysselsättningsgrad. De beskriver vidare att den plustid som förhåller sig om mer än 30 timmar 

måste ”plockas ut” i tid före den årliga avstämningen, annars riskeras den att strykas. 

 

”Visst kan man ligga minus men det vanligaste är att plustimmarna bara ökar eftersom vi bara 

får ta ut dem när verksamheten tillåter det tidsmässigt, och det gör den sällan” 

”När vi väl har lite lugnt med kunder och plus-tiden skulle gå att plocka ut, om du förstår vad 

jag menar, så måste också vi personal omorganiseras för att vi då är för många till de timmar 

som kunden är beviljad”. 

  

Den sista förändringen vilken samtliga beskrev var Life Care-mobil hemtjänst. Denna 

förändring implementerades under våren 2017 och benämndes då bara som mobilhemtjänst 

men har under 2018 uppdaterats till att nu gå under namnet Lifecare – mobilhemtjänst. Mobil 

hemtjänst beskrev de som en applikation i arbetsmobilen där hela deras dagliga schema finns 

att utläsa. Systemet fungerar som ett pussel där kundernas biståndsbeslutade tider läggs samman 

för att skapa de mest effektiva rutterna. Vidare beskriver fyra av respondenterna att sedan den 

förändring som genomförts av systemet då det numera benämns som Lifecare – Mobil 

hemtjänst är att det ersätter mobipen så de nu loggar in och ut besöken via mobilen istället för 

den digitala penna som tidigare använts. Likaså kan numera all dokumentation göras direkt i 

telefonen hos kunden för att slippa ta sig till en dator på kontoret och dokumentera vilket sparar 

in tid.  

 

”Vi får en lista i telefonen när vi loggar in på morgonen med de besök vi har för dagen, där 

varje minut av arbetsdagen är inplanerad.”  
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”Ibland kanske man behöver springa på toaletten eller att man får ett larm eller något sådant, 

då är ju dagen körd. Det finns liksom ingen tid för att något oplanerat att kunna inträffa 

eftersom varje minut i schemat är planerat. Det är väldigt stressande” 

 

”Tanken är nog god med Life Care men problemet är att det inte finns någon tid inplanerad 

för att ta sig mellan kunderna. Visst de som är unga kan ju springa lite eller gå snabbare men 

det orkar inte min kropp längre” 

 

”Chefen vill att vi ska vara mer effektiva men jag tror att alla dessa förändringar leder till 

stress och gör att man inte orkar och istället leder till sjukskrivningar vilket i längden nog blir 

dyrare för dem” 

 

Tema: Kan 

Ingen av de personer som var med i studien hade någon förkunskap om något av de ovannämnda 

systemen innan beslut togs om implementering i kommunen. Samtliga respondenter beskriver 

att de idag kan behärska systemet som ett dagligt verktyg i sitt arbete. Samtliga beskrev även 

att de fick information om det förändrade arbetssättet både gällande Timecare och 

mobilhemtjänst ett par månader innan dessa implementerades. 

   

”Vi brukar få reda på att det ska införas ett som det brukar kallas, förändrat arbetssätt någon 

månad innan vi startar i det. Oftast har det då redan körts igång på någon arbetsgrupp som 

test” 

 

”Vi fick reda på att mobil hemtjänst skulle införas i vår grupp ca två månader innan” 

 

”Det blev förseningar med införandet av mobilhemtjänst, vi fick höra att systemet hade massa 

”barnsjukdomar” som gjorde att det sköts upp några gånger. Likadant var det när vi skulle 

börja använda Timecare ” 

 

”Det blir liksom bara strul, cheferna säger att vi ska få nya system som ska underlätta för oss 

men så märker vi att när systemet väl är inkört att det inte fungerar. Mobilhemtjänst tillexempel 

ska ju göra så vi inte behöver springa runt med massa nycklar men då har man inte tänkt på 

att vi lämnar sopor i soprum som kräver nyckel eller att vi måste ha nyckel till kundens 
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medicinskåp så då måste vi ändå ta med nycklar. Det händer ju även att mobiltelefonerna 

strular och inte fungerar som de ska, då måste vi också använda nycklarna.  Det har varit 

väldigt jobbigt att inte veta, hur ska vi göra liksom?” 

Samtliga av respondenterna beskrev att de inför implementeringen av mobilhemtjänst och 

Timecare- planering fick utbildning i systemet och det förändrade arbetssättet. Inför att 

Mobilhemtjänst uppdaterades till Lifecare – mobil hemtjänst beskrev sex av respondenterna att 

de fick en webbaserad utbildning. 

”Nu när gick över till Life Care fick vi en kort webbutbildning som vi trodde skulle byggas på 

med en fysisk utbildningsdag men det visade sig att den utbildningen inte handlade om Lifecare 

utan istället om genomförandeplanerna” 

 

”Nu var det ju ganska längesedan men vi fick en heldagsutbildning med information om 

mobilhemtjänst.”  

 

”Innan vi gick in i Timecare så fick vi en dags utbildning där vi fick information om det, sen 

fick också sitta vid datorer och pröva oss fram i systemet.” 

 

”Det var bra med utbildning men jag tycker nog att vi skulle behövt lite mer än en dag. Jag och 

många av oss som är lite äldre är ju inte så jättesnabba på datorn som de som är yngre och 

vana vid att jobba med datorer”  

 

Vidare berättade sex av respondenterna att det även tillsatts en ny tjänst i arbetsgruppen i och 

med implementeringen av mobilhemtjänst. Denna har i uppgift att förbereda rutter i systemet 

samt att lägga in avvikelser från det vardagliga rutinerna som kunderna behöver hjälp med så 

att det kommer med i ruttpusslet.  

 

”Vi har ju fått en planerare, det är skönt att ha någon som kan systemet bra så man kan fråga 

om man behöver hjälp.” 

 

”Vi har en planerare som är den som lägger upp rundorna och fixar så de kommer ut till alla 

telefoner.”  

 

När frågan om respondenten tycker sig kunna påverka sitt vardagliga arbete svarade samtliga 

ja. De beskrev alla att de hade möjlighet och ibland var tvungna att planera om sin arbetsdag 
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för att få tiden att gå ihop. Hälften av respondenterna beskrev att den tiden som kunden blivit 

beviljad av biståndshandläggare och därigenom planerades i ruttschemat av planeraren via 

mobilhemtjänst, inte alltid stämde överens.  

”Ja det är klart jag kan påverka min arbetsdag, det måste jag om jag ska hinna. Säg att Anna 

till exempel kanske har en dusch beviljad på 15 minuter men jag vet att det tar 25minutre så då 

måste jag själv räkna om så alla de kunder jag har på min runda ändå hinner få sin hjälp” 

 

”Ja, Ibland när jag får min rutt i telefonen, ser jag att det inte kommer gå ihop. Då måste jag 

ju ändra den för mig själv om alla ska kunna få sin hjälp” 

 

”Ja, om jag har en runda där det är längre mellan kunderna så vet jag att jag inte kommer 

hinna gå mellan dem om jag inte ändrar på.” 

 

Jo men det kan jag till viss del. Planeraren lägger ju upp vilka besök jag ska hinna med under 

dagen men när jag kommer ut kan det se helt annorlunda ut. En kund kanske är dåligare och 

tar längre tid och då lägger jag ju upp rundan på ett annat sätt för att hinna med alla”  

 

Tema:Vill  

På frågan avseende om respondenterna upplevde att de arbetsmål och riktlinjer som styr deras 

arbete stämmer överens med den kompetens de har beskrev de samtliga att inte tycker att 

kompetensen går i linje med arbetsmålen. De beskrev att många av deras arbetsuppgifter och 

det som mäts i deras arbetsinsats inte är något som egentligen förhåller sig till den kompetens 

de har genom sin undersköterskeutbildning. 

”Jag vet faktiskt inte, när vi väl har utvecklingssamtal hos chefen får man oftast höra att du 

når inte upp till detta och du når inte upp till detta. Samtidigt känner jag att chefen inte vet hur 

jag faktiskt jobbar ute i verksamheten. Det enda dom kollar på är resultat i system, inte hur jag 

tar hand om kunderna.” 

 

”Oftast inte, det är ju så mycket vi gör som inte förhåller sig till att vi är undersköterskor.” 

 

”Jag upplever att det borde läggas större fokus på omvårdnaden, det där med städ och handling 

och allt det administrativa vi gör kan någon annan sköta. Det behöver man inte varar 

undersköterska för att göra” 
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Vidare ställdes frågan om det känns angeläget att försöka uppnå de arbetsmål som är satta inom 

verksamheten? Sju av respondenterna tyckte att det kändes viktigt. Av dessa tyckte två att det 

var svårt att svara på eftersom de inte redogöra för vilka målen var. Vidare menade tre av 

respondenterna att det inte tyckte att uppnå målen var viktigt. 

”Nej det tycker jag faktiskt inte. Det viktigaste är att jobbet blir gjort och att kunden får det den 

betalar för. Oftast går det inte att uppnå målen och samtidigt ge kunden det den har rätt till. Vi 

jobbar hela tiden efter minuter samtidigt som vi ska leverera kvalité.”  

 

”Jag vet inte, så länge målen inte är tydliga kan man inte heller begära att vi ska leva upp till 

dem” 

 

”Ja, jag vill ju göra mitt bästa och jag vill ju nå målen. Jag känner ju att jag gör mitt bästa 

men det är kanske saker som jag missar som jag inte vet att jag borde göra mer av” 

 

”Jo men det är klart, fast det är ju svårt, det är ju så mycket vi hela tiden ska hålla koll på så 

ibland vet man inte om man prioriterar rätt.”  

 

Då frågan ställdes om respondenten känner sig delaktig i de mål och riktlinjer som styr 

arbetsplatsen samt om dennes chef lyssnar på och tar till sig av hens åsikter beskrev fem av 

respondenterna att de haft en hög omsättning av chefer så de kunde inte ge en rättvis bild. De 

fem övriga menade att de känner sig delaktiga och att de upplever att deras chef lyssnar på dem.  

”Vi har ju en ny chef, vilket vi i och för sig har väldigt ofta så jag kan inte svara på det. Men 

om jag ser till tidigare chefer så har det varierat, en del chefer lyssnar men oftast känns det 

som att cheferna mest tänker på sin budget” 

 

”Chefen vi har nu har vi precis fått så jag kan inte säga om hon lyssnar eller inte ännu. Detta 

är dessutom den tredje chefen vi har på ett år så vi får väl se hur länge hon stannar.” 

 

”Det känns som att så fort en chef äntligen stannat tillräckligt länge för att man ska kunna lära 

känna den så slutar den och en ny kommer. Man hinner liksom aldrig börja lyfta sina åsikter.”  

 

Jo men det tycker jag, om det är något jag inte tycker fungerar så kan jag säga det till min chef 

sen tror jag hon gör vad hon kan för att hjälpa till.  
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Tema: Förstå 

Intervjun fortsatte med frågan om respondenten vet vilka personer det är som har beslutat att 

införa dessa förändring vilka syftar till att effektivisera arbetet. Här skilde sig svaren något åt 

mellan respondenterna även om samtliga var tveksamma i sina svar. Fyra av tio beskrev att det 

var deras närmsta chef som beslutat om förändringarna. Tre av tio menade istället att det var 

förvaltningschefen som fattat besluten medan de tre övriga respondenterna sa att det var 

politikerna som stod för besluten.  

”Ja, det är väl dem där uppe som bestämt att vi ska ha mobilhemtjänst och Timecare. Ja alltså 

politikerna” 

 

”Jag tror det är vår chef som beslutat att vi ska jobba i mobilhemtjänst” 

 

”Det måste väl vara förvaltningschefen som bestämt detta, antar jag. Det kommer ju högre 

uppifrån i alla fall” 

 

Samtliga av respondenterna menade att syftet till de förändringar som presenterats förhöll sig 

till att kunna använda de mänskliga resurserna (medarbetarna) på ett mer kostnadseffektivt sätt 

samt att kunna mäta och kontrollera deras arbetsinsats, detta genom att fördela personalens 

arbetstid då den behövs enligt kundens behov genom Timecare samt att kunna kontrollera den 

tiden de är på arbetet maximalt genom Life Care mobil hemtjänst. 

”Garanterat att spara pengar på något sätt, kan inte tänka mig något annat. Man mäter ju 

minuter hela tiden” 

 

”Det är för att kunna kontrollera vad vi gör på arbetet, så vi inte slösar med tiden. Man tappar 

ju den där lilla guldkanten man vill ge kunden typ som att kanske vattna blommor eller bara 

sitta ner en stund och prata. Den tiden finns inte” 

 

”Det sa ju förvaltningschefen på ett möte att dom saknar ju personal till alla som blir gamla 

därför behöver vi teknikens hjälp för att klara av framtiden om man säger så” 

 

Ingen av respondenterna visste eller kunde återge vilka mål och riktlinjer som styr deras dagliga 

arbete. 

 

”Nää, vad pinsamt, det borde jag ju såklart veta” 
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”Faktiskt inte, men det ligger nog i mitt ansvar att ta reda på det tror jag. Jag måste gå in på 

intranätet när vi är klara här och läsa på.” 

 

”Det kan jag inte säga att jag vet” 

 

Eftersom kunskapen var bristande blev även frågan om konsekvenser svår för respondenterna 

att svara på. Tre av respondenterna menade att de skulle få bannor av sin chef på 

arbetsplatsträffen de har var fjärde vecka på arbetsplatsen. Fem av respondenterna kunde inte 

vara på vilka konsekvenserna skulle vara om målen och riktlinjerna inte uppnås. En av 

respondenterna menade att de som får konsekvenserna av bristande resultat i slutändan är tredje 

person, kunden. Den sista respondenten svarade att resultatet skulle leda till att arbetsplatsen 

stängdes.   

”Förmodligen kanske att arbetsplatsen stängs ner” 

 

”Det är ju kunden som blir lidande, i slutändan är det ju ändå denne vi är här för. Jag menar 

att om vi inte lever upp till de förväntningar som finns på äldreomsorg så blir det ju till slut en 

samhällsfråga” 

 

Samtliga respondenter beskrev att de vid behov kontaktar kollegor, sjuksköterska eller chef om 

de känner sig osäkra i någon arbetssituation. 

 

”Jag kontaktar nog kollegor, planerare eller chef. Kanske sjuksköterskan om det rör sig om 

något medicinskt.”  

 

 

Avslutningsvis beskrev majoriteten av respondenterna att de oftast kände sig tillfreds med sitt 

arbete efter en arbetsdag, även om det fanns dagar som de var mindre nöjda.  

”Till 60 %, de dagarna när det finns utrymme känner jag mig nöjd med min insats. Det dagar 

när vi är underbemannade vilket tyvärr är väldigt ofta känner jag mig inte nöjd. Jag hinner ju 

inte med det jag ska. Om en kund har 15 minuter så vill jag gärna ge den sina 15 minuter och 

ändå hinna i tid till nästa”  
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”Jo men det tycker jag, man känner ju ändå när man går hem att man gjort något bra. Det är 

ju därför jag arbetar som undersköterska. Det är klart att det ibland kan uppstå situationer när 

man inte räcker till men det positiva dagarna väger över, annars skulle jag aldrig orka 

fortsätta.” 

 

Majoriteten av respondenterna beskrev även att de upplevde en stor förändring i hemtjänstens 

arbetssätt under de år som du har arbetat här? Dessa förändringar förhöll sig till största delen 

om bristande tid som ett resultat av ett effektivare arbete.  

 

”O ja, det är väldigt stor skillnad, jag har jobbat i 20 år och det är väldigt stor skillnad. Förr 

hade man ju god tid att kunna sitta hos kunden och kanske dricka en kopp kaffe med dem och 

prata en stund. I dag är det istället, du har tio minuter på dig och då ska du mata, byta blöja 

och hinna lägga kunden i sängen och gå därifrån. Tio minuter från det du kommer in till dess 

du lämnat, så såg det inte ut för 20 år sen” 

 

6. Analys 

I denna del kommer resultatet från de intervjuer som genomförts samt styrdokumenten som 

använts att analyseras. Först presenteras en analys av styrdokumenten utifrån NPM. Därefter 

analyseras de svar som presenteras i resultatet utifrån studiens analysmodell ”kan, vill, förstå”.  

  

6.1 Förvaltningsstyrning – NPM  

Då syftet med studien dels förhöll sig till att ge svar åt frågan: Vilka NPM - idéer finns i den 

förvaltningsstyrning som äldreomsorgen i Karlskrona kommun tillämpar? 

Kan det utifrån NPM skönjas att den kommunövergripande styrmodellen för Karlskrona 

kommun tydligt förhåller sig till den förändrade inställning vilken Hood menar genomsyrar 

NPM? Styrmodellen lägger fokus precis som Hood argumenterar för på resultat, effektivitet 

och målstyrning. Genom att det i styrmodellen tydliggörs att kommunens olika verksamheter 

bör lägga fokus vid resultaten av de politiska beslut som fattas, vilket beskrivs ska ske genom 

uppföljning och internkontroller går det i enlighet med Hoods resonemang se att det skett en 

förskjutning av intressen från ”input” till ”output”. Likaså beskrivs det i styrmodellen för 

Karlskrona kommun att mål och resultatstyrning ska syftat till att främja kostnadseffektivitet i 

de olika verksamheterna. Även detta är en utveckling som beskrivs av Hood i enlighet med 
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NPM. Utifrån detta kan det utkristalliseras att många av de styrmedel som Karlskrona kommuns 

styrmodell presenterar förhåller sig till grundbultarna teorin om NPM.  

Likaså kan det urskiljas att styrdokumentet som avser äldreförvaltningens verksamhet och 

internbudget även det lägger tonvikt vid just kontroll och resultat genom mätning. Detta 

beskrivs i att förvaltningen använder sig av olika tillvägagångsätt för att kunna mäta kvalité, 

ekonomi och resurser i syfte att åstadkomma det mest kostnadseffektiva resultatet.     

Inledningsvis i styrdokumentet som avser handlingsplanen för verksamhetsområdet hemtjänst 

och dagliga aktiviteter presenteras den förbättringscykel verksamheten jobbar efter, ”PGSA”. 

Denna metod beskriver en målstyrning genom systematiskt arbete som fokuserar på resultat 

och uppföljning i syfte att nå önskad effekt. Detta kan ses ur ett NPM - perspektiv då fokus 

även här läggs på output, alltså resultatet av det mål som är beslutat. Vidare presenterar 

styrdokumentet en mängd beslut men som alla har gemenast att åstadkomma effektivisering 

och rationalisering av verksamhetens resurser genom bland annat teknologi, 

kostnadseffektivisering av arbetsrundor samt effektiva transportsträckor mellan brukarna. 

      

6.2 Intervjuer – kan, vill, förstå   

Vidare syftade studien till att undersöka hur närbyråkraterna inom äldreomsorgen i Karlskrona 

kommun reagerar på den förvaltningsstyrning som de möter i sina vardagliga arbeten?  

Kan – tid och resurser  

Utifrån Lundqvists teori beskrivs det att egenskapen ”kan” förhåller sig till om den styrde har 

de kompetenser, utrustning, tid och utrymme som styrningen kräver. Utifrån studien analyseras 

egenskapen kan utifrån den tid och resurser medarbetarna haft att tillgå vid implementeringen 

av de beslut och system som fattats 

Vad avser om omsorgspersonalen haft tid att på ett fördelaktigt sätt utföra de förändrade arbete 

som beskrivs av respondenterna i form av Time Care och mobilhemtjänst, kan det utifrån 

resultatet av intervjuerna urskiljas att arbetsgivaren på ett skyndsamt sätt infört de förändrade 

arbetssätten och dess system. Detta kan ses resultera i bristande tid för medarbetarna att kunna 

utföra förändringen på ett både för arbetsgivare och arbetstagares tillfredställande sätt.  Vidare 

beskriver respondenterna att utfallet av de förändringar som beskrivits inte överensstämt med 

vad beslutet ursprungligen presenterat. Respondenterna beskriver att resurserna så som 

mobiltelefoner och digitala nycklar inte fungerar optimalt, trots att det förändrade arbetssättet 

bygger på dessa resurser. Genom detta kan en brist avseende just resurser identifieras. Bristen 

leder till att medarbetarna inte kan genomföra de beslut som fattats på ett tillfredställande sätt. 
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Vad avser resurser som respondenterna beskriver i form av utbildning är detta något de tagit 

del av. Dock kan det konstateras att de med fördel kunnat vara mer omfattande och anpassad 

efter medarbetarnas olika behov i syfte att göra implementering av besluten bättre. Vidare har 

resurs av nytillsatta tjänster i form av planerare erhållits i syfte att nå ett positivt resultat av 

införandet av Lifecare mobilhemtjänst. Detta är en resurs som kan ses främja implementeringen 

även om denna dock utifrån respondenternas svar inte fungerar fullt så flexibelt som 

implementeringen och användningen av systemet kräver.  

Det kan konstateras att både tid och resurser har getts till medarbetarna i och med 

implementeringen av de effektiviseringsåtgärder som medarbetarna beskriver. Dock kan dessa 

ur implementeringsperspektivet ses som något bristfälliga då medarbetarna konstaterar brister 

avseende alla de medel som tilldelats.  

Vill – Attityd, intresse   

Vidare beskriver Lundqvist egenskapen om vilja som ytterligare en egenskap som krävs för att 

nå ett lyckat resultat på implementeringen. Som beskrevs i metodavsnittet kommer egenskapen 

vilja att undersöka medarbetarnas intresse och attityd till den förvaltningsstyrning som råder 

utifrån de beslut och förändrade arbetssätt de beskrivit. Genom resultatet kan en bristande 

attityd ses utifrån att de anser att de gör uppgifter som inte förhåller sig till deras egentliga 

uppdrag som undersköterskor. Denna negativa attityd visar sig även utifrån några av 

respondenternas intresse till att efterleva de mål och resultat som förvaltningen eftersträvar. 

Likaså kan det identifieras att den höga omsättningen av chefer påverkar medarbetarnas vilja 

och intresse negativt till de förändringar som implementeras. Detta genom att det förtroende 

som de eventuellt hunnit skapa, ständigt måste återuppbyggas. Dock finns ett intresse till de 

arbetsuppgifter som förhåller sig till just omsorg och idéer om hur dessa skulle kunna tillvaratas. 

Likaså kan det skönjas att majoriteten av de som deltagit i studien har en positiv attityd och 

intresse av att efterleva målen. 

Sammanfattningsvis kan en brist avseende både intresse och attityd göras gällande vilket har 

en negativ inverkan på de beslut som ska implementeras. Detta dels på grund av en okunskap 

om de mål och riktlinjer som de förväntas arbeta efter men även på grund av brister i ledarskapet 

som ska främja arbetet med målen och riktlinjerna. Dock finns en vilja som emellanåt kan te 

sig låg men som behöver tillvaratas för att kunna nå positivt resultat av styrningen.   

 

Förstår – kunskap, konsekvenser 

Vad avser den sista egenskapen som undersöks, för att nå en lyckad implementering, beskrivs 

i Lundqvists teori förhålla sig till om den styrde förstår det beslut som ska implementeras. 
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Utifrån studiens operationalisering handlar egenskapen om kunskap och konsekvenser gällande 

beslut. Utifrån intervjuerna blev det tydligt att medarbetarna inte har kunskap vad gäller 

organisationens beslutsfattning. Samtliga svaren var tvekande eller helt ovetandes om de mål 

och riktlinjer som styr deras arbete, vem som beslutat om dem samt om vilka konsekvenser ett 

bristande resultat skulle medföra. Detta kan tydligt ses i relation till det bristande ledarskap de 

beskrivit. Genom att de som ska leda verksamheten inte är närvarande och ständigt byts ut 

resulterar det i en bristande utveckling avseende de förändringar verksamheten eftersträvar. Det 

kan dock trots okunskapen identifieras ett intresse där medarbetarna säger sig vilja och har 

intresse av att följa mål och efter leva resultat, detta trots deras okunskap om dem.   

 

6.3 Resultat utifrån tidigare forskning 

Genom den tidigare forskning som presenterats utifrån Lipskys teori om närbyråkrater och 

deras handlingsutrymme kan det tydligt ses att omsorgspersonalen ofta ställs inför dilemman. 

Dessa dilemman förhåller sig till att den politiska styrningen och brukarens önskemål eller 

behov hamnar i konflikt med varandra. Utifrån intervjuerna kan det utkristalliseras att 

närbyråkraterna tenderar till att agera likt Lipsky beskriver genom att planera om sin arbetsdag 

i syfte att kunna tillgodose brukarens behov samt den bristande tiden de beskriver. Likt Lipsky 

beskriver, förhåller sig dessa självupprättade rutiner inte alltid till de beslutade målen och 

riktlinjerna. Närbyråkraterna beskriver att de riktlinjer och beslut som är fattade utgår ifrån att 

systemet Lifecare – mobil hemtjänst och den tilldelade planeraren ska utforma arbetsrundor 

som är så effektiva som möjligt. Men då närbyråkraten beskriver att verkligheten för 

omsorgspersonalen ofta ter sig annorlunda än de mål som satts av ledningen menar de att det 

krävs en omplanering av arbetsrundan för att få det vardagliga arbetet att gå ihop. Likaså kan 

det ur Lipskys teori skönjas att ledningen inte kan eller har förmågan att mäta och kontrollera 

närbyråkraternas arbete ute på fältet i detalj. Därav sätts istället mål som går att kontrollera 

utifrån olika digitala system eller mätinstrument.  

Lipskys teori utgår ifrån en bottom – up – styrning vilket även är det andra 

implementeringsperspektivet som presenteras av Hertting. Även om mycket av det 

respondenterna beskrivit går att härleda till just Lipskys teori om närbyråkrater och dess 

handlingsutrymme kan det även göras gällande att de till stor del påverkar innehållet i den 

rådande förvaltningsstyrningen i Karlskrona kommuns äldreomsorg. Likt det syntetiska 

implementeringsperspektivet sätter politiker och beslutsfattare ramar men inom dessa ramar har 

närbyråkraterna ett handlingsutrymme för att forma arbetet utefter behov. Precis som beskrevs 
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av respondenterna får de en daglig runda med bestämda besök de ska utföra under dagen. Denna 

runda förhåller sig närbyråkraterna till men ändrar om turordningen och tidsupplägget för att få 

det att passa in i deras arbetsdag.    

 

7 Slutsats 

Efter att studerat styrdokumenten genom NPM för att finna specifika drag som förhåller sig till 

teorin kan det identifieras att de olika styrdokumenten innehar olika grader av de idéer som 

utgör NPM. Den kommunövergripande styrmodellen kan utifrån analysen ses innehålla 

majoriteten av de grundbultar NPM innefattas av, vilka är resultat, effektivisering och 

målstyrning. Styrdokumentet avseende äldreförvaltningens verksamhet och internbudget 

innehar även detta drag av samtliga NPM-idéer men lägger sin tonvikt på resultat och 

målstyrning i syfte att kontrollera verksamhetens utfall. I handlingsplanen för hemtjänst och 

dagliga aktiviteter vilket är det styrdokument som har störst påverkan på verksamhetens 

omsorgspersonal och dess arbete, kan även här samtliga av NPM-dragen skönjas. Dock ligger 

det centrala i denna styrning på just effektivisering i syfte att åstadkomma de resultat som 

förväntas av verksamheten.  Utifrån den första frågeställningen som inledningsvis 

presenterades i studien kan det således konstateras att idéer från NPM avseende både 

effektivitet samt resultat och målstyrning är centrala delar i den förvaltningsstyrning som 

tillämpas i Karlskrona Kommuns äldreomsorg. 

 

Efter att analyserat de svar som erhållits från respondenterna kan det göras gällande att både tid 

och resurser har tilldelats medarbetarna i och med implementeringen av de 

effektiviseringsåtgärder som medarbetarna beskriver. Dock kan dessa ur 

implementeringsperspektivet ses som något bristfälliga då medarbetarna konstaterar brister 

avseende alla de medel som tilldelats.  

Därtill kan en brist avseende både intresse och attityd göras gällande vilket har en negativ 

inverkan på de beslut som ska implementeras. Detta dels på grund av en okunskap om de mål 

och riktlinjer som de förväntas arbeta efter men även på grund av brister i ledarskapet som ska 

främja arbetet med målen och riktlinjerna. Dock finns en vilja som emellanåt kan te sig låg men 

som behöver tillvaratas för att kunna nå positivt resultat av styrningen.  Vad avser 

respondenternas egenskap ”förstå” är detta den egenskap det råder störts brist av. Utifrån den 

andra frågeställningen som inledningsvis presenterades i studien kan det således konstateras att 
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medarbetarna visar reaktioner genom både kunskap och vilja, men att de inte förstår den 

rådande förvaltningsstyrningen i Karlskrona kommuns äldreomsorg.  

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Studien har bidragit till att bringa förståelse för hur styrning av välfärdsområdet äldreomsorg 

kan te sig samt vilket resultat den kan ha på förvaltningens omsorgsarbetare. I det teoretiska 

kapitlet beskrevs utifrån Lundqvist att alla styrningsegenskaper var för sig är en förutsättning 

för att uppnå en god implementering. Således blir resultatet bristande om en eller flera 

egenskaper inte uppfylls. En förutsättning för att kunna upprätthålla och tillgodose 

medarbetarnas kunskap, vilja och förståelse för fattade beslut är ett aktivt ledarskap. 

Ledarskapet ska således vara aktivt i den mening att ledare ska utföra direkta åtgärder när någon 

egenskap brister. Under studien blev det tydligt att det aktiva ledarskapet i detta avseende är 

bristfällig. Detta kan ses genom den stora omsättningen av chefer som beskrivs av 

respondenterna. Vidare kan det konstateras att styrdokumenten Styrmodell i Karlskrona 

kommun samt Internbudget & verksamhetsplan riktar sig till medarbetare i ledande positioner 

närmst omsorgspersonalen. Det kan därav ses som intresse för framtida studier att undersöka 

huruvida implementeringen av förvaltningsstyrningen fungerar på en högre nivå. Genom att 

applicera denna studie på mellanchefer i Karlskrona kommun skulle det kunna generera 

kompletterande och bredare förståelse till brister som går att finna i implementeringen av 

förvaltningsstyrningen i Karlskrona kommuns äldreomsorg.      
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9 Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide  
 
Presentation av mig själv och min undersökning - den planerade uppsatsen samt dess 
fokus på förvaltningsstyrning. 
Inledande frågor:  
 
1. Berätta om din ålder och utbildningsbakgrund. 
 
2. Berätta med egna ord om hur du blev undersköterska inom äldreomsorgen. 
 
3, Vill du berätta om vilka förändringar som genomförts på din arbetsplats som syftat till att 
effektivisera arbetet och arbetsinsatserna? 
 
 
 Kunna: Tid och resurser 
 
1. Hur mycket vet du idag om dessa system du berättat om?  Före det att du själv fick 
effektiviseringsverktyget/systemet, hur mycket kände du till om det? 
 
2. Hur lång tid innan omsorgen aktivt började arbeta i dessa system/verktyg, visste du då att 
det var planerat att införas? 
 
3. Vilka nya resurser och förberedelser fick du inför användningen av systemen?  
 
4. Tycker du att du kan påverka ditt vardagliga arbete?  
4a. Om svaret är ja – hur påverkas arbetet?  
 
Vilja: Intresse, attityder 
 
1. Hur upplever du att de arbetsmål och riktlinjer som styr ditt arbete stämmer överens med 
din kompetens?  
 
2. Känns det angeläget att försöka uppnå dina arbetsmål inom hemtjänsten? 
 
3. Hur mycket känner du dig delaktig i de mål och riktlinjer som styr din arbetsplats? 
 
4. Tycker du din chef lyssnar på dig och dina åsikter? 
 
Förstå: Kunskap, konsekvenser  
 
1. Vet du om vilka personer det är som har beslutat att införa förändring i form av 
effektivisering på din arbetsplats? 
 
2. Vet du vad syftet och målet med införande av dessa förändringar är?  
 



  
 

II 
 

3. Känner du dig väl införstådd med vilka mål och riktlinjer som styr ditt dagliga arbete? 
  
4. Vad händer på din arbetsplats om målen och riktlinjerna inte uppnås? 
 
5. Hur hanterar du situationer i arbetet som du känner dig mer eller mindre osäker i? 
 
 
Avslutande frågor  
 
1. Efter en vanlig arbetsdag, känner du dig då tillfreds med ditt arbete?  
 
2. Har dina åsikter om hemtjänstens arbetssätt förändrats under de år som du har arbetat här?  
 
3. Finns det någonting mer som du skulle vilja berätta om för mig i ditt dagliga arbete i 
hemtjänsten? 
 
 
 
 


