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Sammanfattning 

 

Titel: New Public Management – En fallstudie om hur de professionella inom 

universitetssektorn påverkas. 

 

Nivå: Examensarbete i företagsekonomi, Kandidatnivå, 15hp 

 

Författare: Anna Fransson & Ivana Mihic 

 

Handledare: Lars Ekstrand & Monika Wallmon 

 

Datum: 2015 – Januari 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur New Public Management påverkar de 

professionella inom universitetsvärlden. 

 

Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ ansats. Empiriskt material har samlats 

in genom en så kallad self-report inom professionella i universitetsvärlden.  

 

Resultat & slutsats: New Public Management har visat sig ha en negativ effekt på de 

professionella inom universitetsvärlden. Vi fann att NPM ses som en bromskloss för 

universitetets utveckling eftersom kunskapen som de professionella besitter inte tas till 

hänsyn. Istället har pengar och makt blivit ett större fokus jämfört med tidigare då 

professionalitet hade en större roll. Självreglering är viktigt för att autonomin inte ska 

tona bort, detta har bidragit till en speciell chefskultur som påverkar de anställda. Vår 

slutsats är att NPM hämmar de professionellas utveckling. 

 

Studiens bidrag: Vår studie har bidragit till en större förståelse av NPM och de 

professionella inom en verksamhet som bedrivs av detta. Flera faktorer är av betydelse 

och vår studie visar på att självreglering är av vikt för att de professionella ska kunna 

utöva sin kunskap på dess rätta professionella sätt. Vi hoppas på att vår studie bidrar till 

mer förståelse för de professionella och kan leda till en bättre miljö i verksamheten 

mellan de professionella och administratörerna.  

 



 
 

 
 

Förslag till vidare forskning: Vi föreslår att samma studie utförs på fler respondenter 

för att få större kunskap kring studien samt betona chefernas åsikter och erfarenheter. 

Detta eftersom cheferna kan ha en annan bild av hur verklighetssynen kan se ut. 

Dessutom kan andra kvalitativa metoder användas som kan bidra till ett annorlunda 

resultat. 

 

Nyckelord: New Public Management, Profession, Autonomi, Universitet, 

Självreglering 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

Title: New public management – A case study of how the professionals within the 

university sector if affected  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Anna Fransson & Ivana Mihic 

Supervisor: Lars Ekstrand & Monika Wallmon 

Date: 2015 - January 

Purpose: The purpose of this study is to investigate how New Public Management 

affect the professionals in the university sector.  

Method: The study was conducted using a qualitative approach. Empirical material was 

collected through a so called self-report of professionals in the university sector. 

Result & Conclusions: New Public Management has shown to have a negative effect 

on the professionals in the academic world. We found that the pofessionals see NPM as 

a pad for the universitys development because the knowledge the professionals possess 

has not been taking into account. Instead, money and power has become a major focus. 

Self-regulation is important so that the autonomy does not fade away, this has 

contributed to a special leadership culture that affects the employees. Our conclusion is 

that NPM inhibits the professionals’ development. 

Contribution of the thesis: Our study has contributed to a greater understanding of 

NPM and for the professionals. Several factors are important and our study shows that 

self-regulation is of great importance for the professionals to be able to exercise their 

knowledge to its proper manner. We hope that our study contributes to a greater 

understanding of the professionals and can help balance the business. 



 
 

 
 

Suggestions for future research: We suggest that the same study is performed on more 

respondents to gain greater knowledge about the study and highlight the managers’ 

opinion experiences. This is becacause the manager can have a different picture of what 

reality looks like.  In addition, other qulitative methods taken consideration that may 

contribute to a different result. 

Key words: New Public Management, Profession, Autonomy, University, Self-

regulation  
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1. Introduktion 

 

Under introduktionskapitlet kommer vi att presentera bakgrunden samt 

problemformulering och sist vårt syfte med studien. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Det som blivit känt som “den nya offentliga sektorn” utvecklades under 1980-talet för 

att utveckla organisationer i syfte till att bli mer effektivt, minska sina förväntningar på 

skattebetalarna samtidigt som volym och kvalité tas till hänsyn på de tjänster som 

tillhandahålls allmänheten (Brignall & Modell, 2000). För att uppnå detta genomförs 

det tillvägagångssätt som speglar den privata sektorn (Andrews & Van de Walle, 2013). 

Vidare menar Andrews & Van de Walle (2013) att när de offentliga organisationerna 

söker efter ett sätt att skära ner budgeten, får regeringen söka efter olika verktyg och 

tekniker som gör det möjligt för offentliga chefer att distribuera högkvalitativa tjänster 

till en lägre kostnad. 

 

Wiesel & Modell (2014) förklarar att vissa författare menar att en relativt linjär 

utveckling förekommit där ändringar leder bort från den traditionella, hierarkiska 

styrelseformen genom att övergå till New Public Management (NPM). Införandet av 

NPM bidrar till decentralisering. Detta genom att skilja på politik och administration 

eller genom att använda sig av metoder som skiljer sig från den traditionella hierarkiska 

kontrollen (Pollitt, van Thiel, & Homburg, 2007). Vidare skriver Pollitt et al. (2007) att 

dessa förändringar leder till konkurrensutsättning, outsourcing, nya förvaltningsmetoder 

för den offentliga sektorn, resultatorienterad planering och kontroll samt mer 

uppmärksamhet på de offentliga ledarna och deras ledarskapsförmåga. 

 

Den mest citerade artikeln som nämner NPM är Christopher Hoods artikel A Public 

Management for all seasons? från 1991 (Dawson & Dargie, 2006). Det var Hood som 

kände ett behov av att nämna de pågående förändringarna inom den offentliga sektorn. 

NPM kan spåras så långt bak som till 1980-talet i Storbritannien, under styret av 

Margaret Thatcher (Almqvist, 2006). Efter hand har även fler länder valt att införa 

NPM som en ny offentlig styrning, länder så som Frankrike, Norge, Nederländerna, 

Australien och inte minst Sverige. Hood (1991) skriver i sin artikel att man kan tolka 
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NPM som ett äktenskap mellan två olika strömmar av idéer. Vidare definierar Hood 

NPM i följande citat: 

 

NPM, like most administrative labels, is a loose term. Its usefulness lies 

in its convenience as a shorthand name for the set of broadly similar 

administrative doctrines which dominated the bureaucratic reform 

agenda in many of the OECD group of countries from the late 1970s. 

(Hood, 1991:3) 

 

1.2 Problemformulering 

Det som påverkas vid införandet av NPM är professionen i den offentliga sektorn. 

Sehested (2002) skriver i sin artikel att NPM-reformer utmanar den roll professionella 

har inom offentliga organisationer och att den motarbetar professionalism som en 

styrande princip. Vidare skriver Sehested (2002) att den nya offentliga förvaltningen 

även utgör en ny miljö för offentligt anställda. Inom verksamheten utbildning anses 

professionalitet ha grundläggande betydelse för det akademiska samfundet.  

 

Professionalitet anses viktigt eftersom det är människor som bedöms ha kompetens 

inom sitt område. De har från flera års studier och forskning skaffat sig en legitimitet 

och expertis inom sitt område. Titeln som de tilldelas innebär att deras åsikter har 

validitet och att deras omdöme är pålitligt (Hilton, 2007).  

 

Forskarna Liff & Andersson (2011) förklarar tydligt hur chefer använder NPM som ett 

uttryck för att skapa förtroende bland anställda, detta genom sin undersökning inom 

vården. Inom denna organisation avser man att chefer styr framför läkare. Vidare menar 

Liff & Andersson (2011) att även om NPM har för avsikter att effektivisera och öka 

produktivitet skapar det samordningsproblem. Där stora avdelningar finns, som inom 

offentlig sektor blir det uppdelningar och dessa har olika mål och konkurrens, samt 

saknar till viss del integration. På sikt kan detta vara till nackdel för patienten som söker 

hjälp. Reformeringen som NPM innebär har fått negativ kritik från många håll (ibid). 

 

Kellogg (2014) betonar hur viktigt det är att man lyfter fram frågan om hur mycket 

profession involveras i reformeringar. Det är av stor vikt att man sätter fokus på 

professionsteorin då professionen är det som särskiljer dem från övriga som inte är av 

samma expertis.  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur New Public Management påverkar de 

professionella inom universitetsvärlden. 

 

Den forskningsfråga som ska hjälpa oss att besvara syftet är om NPM främjar eller 

hämmar professionen inom läraryrket. 
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2. Teorikapitel 

 

I denna del kommer vi att presentera den teori som kommer att ligga till grund för vårt 

arbete. Vi kommer att förklara vad New Public Management är och hur begreppet kom 

till och sist sammanfatta teorin utifrån de tre logiker som kommer att vara stöd för vår 

studie.  

 

 

2.1 Byråkratins ursprung 

Den tyske sociologen Max Weber (1864-1920) utarbetade under sin tid en av de mest 

betydelsefulla teorierna om byråkratin ur ett sociologiskt perspektiv (Senigaglia, 2011). 

Hans analys av den moderna byråkratin är baserad på antagandet att den byråkratiska 

ordningen är det högsta uttrycket för den moderna rationalitet som kännetecknar bara 

staten och dess främsta institutioner (ibid). Weber listar tio viktiga aspekter som 

definierar läget för moderna tjänstemän eller funktionärer (ibid): 

 

1. En form av lydnad uteslutande i samband med en officiell plikt och funktion. 

2. Fast hierarki. 

3. Fasta behörigheter. 

4. Anställningsvillkor fastställs av kontrakt. 

5. Specialiserad examen fastställs genom granskning. 

6. Fasta inkomster och rätten till pension. 

7. Kontoret som enda eller huvudsakliga yrke. 

8.  Möjligheten till karriärutveckling beroende på ålder och/eller prestanda bedöms 

av överordnad. 

      9.  Omöjligheten att lägga beslag på kontoret. 

     10.  Underkastelse till disciplin och övervakning. 

 

Enligt Beck Jørgensen (2012) är Webers modell av byråkrati en idealtyp som 

representerar utveckling av vissa funktioner i verkligheten och är ett analytiskt verktyg. 

Verktyget uppvisar enligt Weber den ideala byråkratiska organisationens precision, 

snabbhet, entydighet, kännedom om filer och kontinuitet, med andra ord har verktyget 

den tekniska överlägsenheten över andra organisationsformer (Kim, Paik, & Lee, 2014). 

Den viktigaste punkten i det byråkratiska systemet vilar på dess höga kunskapsnivå som 

garanterar dess effektivitet, kapacitet, överlägsenhet och även dess nödvändighet. Här 
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skiljer Weber mellan tre kunskapsformer som är tillgängliga för byråkratin och bidrar 

till att stärka sin makt. Dessa är (1) specialkunskaper som förvärvats genom särskilda 

studier och lämplig utbildning, (2) kunskap som praktik, alltså den expertis som erhålls 

genom att regelbundet utföra uppgifter och aktiviteter genom att ackumulera erfarenhet 

och sist (3) hemlig kunskap som i själva verket är en form av kunskap som är försvarlig 

i endast mycket begränsade situationer men ändå en del av den byråkratiska 

kompetensen (ibid). 

 

2.2 New Public Management (NPM) 

I början av 1970-talet tillträdde Margaret Thatcher som premiärminister i 

Storbritannien. För länder där reformering sker inom den offentliga sektorn grundades 

ett uttryck som kom att kallas för Thatcherism (Kajimbwa, 2013). Målet under denna 

period var att få den offentliga sektorn att effektivisera genom att se över strukturen, 

tjänsterna och budgeten. Man ville skapa mer med mindre (den Heyer, 2011). 

 

Efter andra världskriget hamnade Storbritannien i en ekonomisk kris vilket ledde till att 

de offentliga sektorernas ekonomi användes för att förhindra landet från inflation. Ett 

missnöje växte sig starkare allt eftersom pengarna tog slut. Det var under denna period 

som Margret Thatcher fick alltmer inverkan med sin ideologi om att minska statens 

inflytande och privatisera sektorerna. Planen var att få de offentliga sektorerna att ta 

större ansvar för den pågående processen (McKay, 2011). 

 

Thatcher förknippas med att ha gjort stora förändringar och tagit ekonomiska initiativ 

för att förändra den offentliga sektorns makt i ett försök att stoppa landets ekonomiska 

kris. Genom att avreglera och omorganisera inom ekonomin ville hon skapa flexiblare 

marknader, få de statliga företagen att privatisera och minska fackföreningarnas 

inflytande (Kajimbwa, 2013). 

 

Thatcherism 

Thatcherism kan ses som en ideologi som symboliserar radikal konservatism genom att 

vilja förändra och förnya organisationen på ekonomisk och politisk nivå. Tidigare fanns 

det en tydlig skillnad på olika klasser och nationer inom ekonomin, men när den 

ekonomiska krisen uppstod försköts denna gräns mer och mer. Den tidigare 

byråkratiska ledningen ifrågasattes, man ville avveckla och minska de offentliga 
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sektorernas inflytande genom att privatisera och skapa en mer social demokrati (Radice, 

2014). 

 

I förhoppning och tro om att man kunde skapa en så kallad fri ekonomi, skapades en 

linjestyrd ledning som kom att kallas nyliberalism. Syftet var att få bättre uppsikt och på 

så vis kunna kontrollera produktion som producerar kapital. Thatcherismen 

karakteriseras av privatiseringen och den makroekonomiska politiken. (Hill & Heppell, 

2009) 

 

Följaktligen var grunden för NPM-användningen av den ekonomiska marknaden som 

modell för politiska och administrativa förhållanden. Detta kan spåras tillbaka till 1980-

talet genom både direkt försäljning och genom att tillämpa tekniker lånade från den 

privata sektorn (Alonso, Clifton, & Díaz-Fuentes, 2013). Grundidén med NPM var att 

effektivisera verksamheten genom att dra ner på kostnaderna. För att kunna nå dessa 

mål gjorde man omstrukturering för bland annat de interna köparna som leder till en 

form av outsourcing för att skapa fler företag som privatiseras (Grytten Almkov & 

Antonsen, 2014). Vidare skriver författarna att ideologin bakom detta tankesätt var att 

den offentliga och den privata sektorn inte behöver skötas separat utan att de ska kunna 

skötas tillsammans 

 

Enligt Dawson & Dargie (2006) kan bedömningen av den nya offentliga ledningen 

definieras på tre sätt. Det första är att det är en rörelse, en ideologi som gör att med 

handlingar följer särskilda konsekvenser. Med konsekvenser menas att de 

reformprogram som utvecklades inom den offentliga sektorn var ineffektiva, att det 

bland annat skulle resultera i alltmer missnöjda väljare, tillväxt i skatteräkningar samt 

att gränserna för den allmänna tjänsten skulle sjunka. Dawson och Dargie (2006) skriver 

att politikerna vände sig till den privata sektorn för modeller och tips för att 

åstadkomma förändring. Det blev en del av den ideologi som visade sig vara bättre för 

den offentliga sektorn, att förvaltas och organiseras så lik den privata sektorn som 

möjligt. Det andra är det föremål för studier och kommentarer av akademiker på 

offentliga tjänster. Dawson och Dargie (2006) betonar att den nya offentliga 

förvaltningen som rörelse var i huvudsyfte inte det främsta resultatet av tidigare 

teoretiserande. Det tredje är den uppsättning av metoder som kan observeras i senaste 

formen av den offentliga sektorn. Dunleavy och Hood (1994) nämner fyra alternativa 

NPM modeller, dessa kallas gridlock, public bureaucracy state, headless chicken och 
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minimal purchasing state. Dessa mäter tätheten av reglerna i systemet samt graden av 

skillnaden mellan offentliga och privata sektorn när det kommer till personalstruktur 

och affärsmetoder (Dawson & Dargie, 2006).   

 

Hjärnan bakom NPM är en brittisk forskare vid namn Christopher Hood och han 

formade begreppet i början av 1980-talet. Hood (1995) skriver i sin artikel att grunden 

är kritisk mot Max Webers traditionella metod för offentlig styrning och den består av 

sju dimensioner av förändring med tillhörande doktriner. De första fyra elementen gäller 

frågan om hur långt den offentliga sektorn bör vara skild från den privata sektorn i sin 

organisation och metoder för ansvarsskyldighet. De tre sista elementen gäller frågan om 

hur långt ledningen och de professionellas fria bedömningar bör följa normer och regler 

(Hood, 1995).  

 

Hoods (1995) definition av NPM förklaras i de följande sju punkterna: 

1. Dela upp större enheter till mindre självstyrande enheter. 

2. Förskjutning mot ökad konkurrens både mellan offentliga organisationer samt 

mellan offentliga organisationer och den privata sektorn. 

3. Utveckling mot ökad användning inom den offentliga sektorn i 

förvaltningsmetoder som i stort sett är hämtade från den privata företagssektorn, 

till exempel lönestrukturen. 

4. Utveckling mot större vikt vid ordning och kostnadsmedvetenhet. 

5. Mer aktiv kontroll av offentliga organisationer genom tillgängliga chefer. 

6. Utveckling mot mer tydliga och mätbara prestationer för offentliga 

organisationer, när det gäller sortiment, nivå och innehåll av tjänster. 

7. Styra offentliga organisationer på ett mer lönebaserat sätt snarare än rang eller 

utbildningsnivå. 

 

Dessa sju punkter ska vara en länk till hur den offentliga förvaltningen bör genomföras. 

Hantering av verksamhet och personal är frågor som berör den offentliga förvaltningen. 

Även hur långt den offentliga sektorn bör bedrivas av professionell bedömning än av 

regler och normer, är frågor som berör tvisterna (Hood, 1995). Vidare menar Hood 

(1995) att det inte finns någon logik i att ändra i alla dessa sju punkter på en gång i ett 

ledningssystem. Många variationer är enligt honom möjliga. 
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2.3 Vad händer när offentlig sektor inför NPM?  

Många små yrkesgrupper inom olika sektorer har enligt Bezez et al. (2012) utlöst 

protester vad gäller införandet av NPM, de har tagit upp frågor om framtiden för de 

professionella i den offentliga sektorn och vad som gäller deras autonomi. Bezez et al. 

(2012) skriver i deras artikel att det finns reformer som syftar till att undergräva makten 

personalen har och samtidigt stärka kontrollen av verksamheten genom att införa och 

främja rationalitet, standardisering och ansvarighet. NPM doktrinen förespråkar fem 

organisationsprinciper och recept, dessa är; separera strategier, ledarskap och styrning 

från utförande och genomförande, fragmentering av vertikala byråkratier genom att 

inrätta administrativa ärenden som är oberoende, decentralisering eller genom att 

godkänna konsumenter (ibid).   

 

Enligt Liff och Andersson (2011) syftar NPM till att öka produktiviteten, bland annat 

genom att införa nya organisationsformer och dels genom att förlita sig på 

marknadsorienterade lösningar och konkurrens. Även om dessa ökat produktiviteten till 

viss del menar Liff och Andersson (2011) att de även skapat nya samordningsproblem. 

Man delar upp avdelningar i mindre organisationer som arbetar med sina egna mål i 

isolering från varandra. 

 

Modig (2012) menar att man kan uppnå flödeseffektivitet genom att arbeta snabbare 

men även att minska flödesenheter som exempelvis pågående kundärenden eller göra 

rätt från början. En sådan flödesorientering är en filosofi av management (Wenglén, 

2013). När man omorganiserar eller omstrukturerar är det alltid en fråga om 

centralisering eller decentralisering. För att göra en verksamhet effektiv kan man genom 

decentralisering få sina medarbetare att känna mer motivation och kompetens. 

Centralisering innebär att alla medarbetare med en profession arbetar evidensbaserat, 

vilket betyder att kunskap och expertis vägs samman och underlättar utvärdering och 

inlärning (ibid). Wenglén menar att när man använder sig av decentralisering och 

centralisering kan man skapa avdelningar där medarbetarna besitter kunskapen inom ett 

visst område, en sorts specialisering. När dessa grupperingar uppstår blir det tydligt att 

det krävs en viss utbildningsbakgrund. Beroende på vilken utbildning medarbetaren har 

ingår denna i en professionsorganisation. Ett exempel kan vara inom vård där det blir 

omöjligt för en sjuksköterska att utföra en läkares åtagande eftersom detta kräver en 

läkarlegitimation.  
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Vidare talar Ouchi (1979) om hur grupperna styrs av regler inom 

professionsorganisationen.  Deras ledord är styrning utifrån en akademisk utbildning där 

värderingar, normer och regler vuxit fram som sedan handhas av de som ingår i en form 

av profession (Almqvist, 2006). Inom de offentliga sektorerna har NPM fått ett stort 

gensomlag, framförallt inom skola, vård och universitet. Inom denna sektor är 

professionalismen tydlig då professionellt ledarskap är något som förespråkats. 

Införandet av NPM är en förhoppning av att främja engagemang och effektivitet genom 

belöning av prestation. De organisationer och verksamheter som visar goda resultat ges 

mer resurser. Ytterligare ett prestationsmått är exempelvis inom skola där man rankar 

bästa skolkommunen. Professionen har på grund av NPM bortprioriterats för att ge 

utrymme åt att skapa ett större engagemang av att prestera på arbetsplatsen. (Wenglén, 

2013) 

 

2.4 Profession 

Med profession menas att använda sina yrkeskunskaper och kritik i arbetet, efter eget 

omdöme. Samtidigt styrs profession av politik, regler och föreskrifter som fastställs av 

deras organisation (Jansson & Parding, 2010).  

 

Det är staten som godkänner och bekräftar en persons profession. Det sker en 

auktorisering som leder till både anställningsskydd och rätten till medlemskap för 

grupper med samma profession. Medlemskapet har kommit att bli av betydelse för de 

som ingår i en professionsgrupp samtidigt som det har blivit ett begrepp för att definiera 

sig själv (Abrahamsson, 1986; Molander, 2010). Jansson och Parding (2010) förklarar 

att autonoma yrken, där man främst arbetar för sig själv eller för professionella 

kollegor, kan appliceras på läraryrket, medan definitionen av heteronoma yrken, där 

man är en del av en komplex arbetsfördelning, kan appliceras på sjuksköterskeyrket. 

Båda termerna belyser förändringar i arbetsorganisationer inom den offentliga sektorn. 

Sehested (2002) menar att med integrationen i byråkratierna, kunde de professionella 

behålla kontrollen i sitt arbete, men de skulle förlora sin ideologiska kontroll av mål och 

principer. Resultatet av detta skulle bli att man förflyttas från att vara arbetsgivare till 

anställd som lönearbetare. Vidare skriver Sehested (2002) att de som verkar inom de 

autonoma yrkena ses som motiverade av egenintresse och att de kämpar för mer 

resurser i sitt område för att öka sin status och prestige. Förtroendet ersätts med misstro 

och detta sätt i NPM kan tolkas som en attack mot det autonoma yrkets roll (ibid). 
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Bakgrund 

Professionernas härkomst kan spåras tillbaka redan på tidigt 1900-tal då jurister, läkare 

och revisorer m.fl. strålade samman inom sina yrkeskategorier. Det går att definiera 

denna yrkeskategori som yrkeseliten där en viss utbildning ger behörigheten att 

genomföra vissa åtaganden. Vidare menar Abbot (1988) att när professioner skapades 

kom denna grupp att ställa sig utanför det kommersiella och industriella samhället. Allt 

eftersom de olika professionerna utvecklades och krävde fördjupad ämneskunskap blev 

också frågeställningarna i samband med utförandet mer komplexa, de eventuella svaren 

till frågorna mer komplicerade och svåra att förstå för civilsamhället. På den tiden 

kunde inte medborgarna själva bedöma om de kvalificerade yrkesmännens värderingar 

var att lita på (Parsons, 1939). Därmed behövde yrkesmännen medborgarnas 

erkännande vilket kommer att kallas för det sociala samhällets betydelse. Det ligger i 

intresse från medborgarna och samhället att dessa yrkesgrupper utför sina uppgifter 

korrekt och regelrätt (Freidson, 2001). Professionen för samhällets räkning uppstod när 

en yrkeskår grundades som kunde avgöra och kontrollera att yrkesmannens kvalité höll 

standard (Parsons, 1939). 

2.4.1 Professionsteori 

Freidson är en man som associeras med professionalism sedan 1980-talet. Istället för 

den fria marknaden är hans tro att det inte är marknaden som styr vad som anses vara 

profession utan de som ingår i kategorin av yrkeseliten. Wenglén (2013) skriver att 

Freidson (2001) förklarar professionen på följande sätt: 

 

Ett sätt att ange skillnaderna mellan professioner och andra 

yrken är följande: professioner förvaltar en viss typ av kunskap i 

en kollegial organisationsform med politisk legitimitet att 

genomföra ett visst samhällsuppdrag. Kunskapen är 

vetenskapsbaserad och bestämd genom vissa krav för examina 

och eventuella legitimationer. I den kollegiala formen är 

yrkesutövarna organiserade på grundval av gemensam kunskap 

och etik hos medlemmar i en professionell sammanslutning. Den 

kollegiala organisationsformen är det professionella arbetets 

grund och skiljer sig från byråkratiska regler och efterfrågan på 

marknader, där chefer respektive kunder kontrollerar arbetet 

snarare än de professionella yrkesutövarna  
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(Wenglén 2013:10) 

 

Genom Wenglén (2013) beskrivs tre olika logiker som Freidson tar upp, nämligen fri 

marknadslogik, den byråkratiska logiken och professionalism. 

 

Fri marknadslogik: 

Om profession skulle bestämmas av marknaden skulle detta kallas för fri 

marknadslogik. Freidson (1999) förklarar marknadslogiken som förutsättningar vid 

organisation och kontroll av sitt arbete, där en arbetsgivare organiserar och styr. Med 

detta menas att det är arbetsgivaren som väljer vem som ska arbeta på vilka villkor och 

beslutar hur uppgifter ska utföras. När kunder köper tjänster blir det en förhandling 

mellan säljare och köpare. Wenglén (2013) talar om att oberoende av yrkeskategori kan 

alla klassas som säljare och köpare utifrån vad man erbjuder på marknaden. Vad som 

anses som bra kvalité bestäms av köparen som får förhandla sig till vilka tjänster som 

ska utföras och till vilken standard. Om köparen inte blir nöjd antar man att denna väljer 

att köpa sina tjänster från någon annan som besitter mer kunskap. På så vis bestäms den 

fria marknaden av köpare och säljare. 

 

Den byråkratiska logiken 

Inom denna logik antyder man på att organisationer styrs genom en toppstyrd ledning. 

Här får byråkratin ett starkt genomslag av den anledningen att organisationerna är 

hierarkiskt styrda (Wenglén 2013).  I huvudsak enligt Bosk (2006) är det de stora 

organisationerna som reglerar fastställandet både från den offentliga och privata 

sektorn. Det är de som har det slutgiltiga avgörandet om vem som har rätten till de varor 

och tjänster som erbjuds. Wenglén (2013) skriver om att cheferna är de som bestämmer 

och delar ut de olika arbetsuppgifterna till de anställda. Hierarkin uppstår genom att den 

anställda tar direktiv som sedan ska uträttas vidare till kunden. När instruktioner görs 

och den anställda tar emot informationen sluts en form av avtal med en arbetsgivare 

istället för med en köpare. I slutändan kommer uppskattningen av kvalitén på utförandet 

avgöras av cheferna och inte av köparna. Det blir då tydligt vilka som är kunniga inom 

sitt område vilket leder till att man utvecklar ytterligare en form av expertis genom att 

slå samman de som utför sina uppgifter väl och ger goda resultat. 
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Professionalismen 

Här lyfter Wenglén (2013) fram de som besitter kunskapen inom de olika 

yrkesgrupperna, så kallade specialisterna. På grund av sin expertis är det dessa personer 

som avgör hur deras verksamhet ska styras. För att förhindra att vem som helst kan utse 

sig själv att ingå i en sådan grupp har de ett legalt monopol. Detta skapas genom att 

bestämma vilken sorts utbildning som krävs, vad som behövs för att forma och 

giltighetsförklara en form av legitimation. Freidson (1999) menar att det finns fyra 

element som definierar en professionell, det första är (1) mängden kunskaper och 

färdigheter, (2) arbetsfördelningen, (3) att arbetsmarknaden bygger på 

utbildningsuppgifter, samt (4) att utbildningsprogrammet är associerad med ett 

universitet och är segregerat från den ordinarie arbetsmarknaden. Det som blir 

skillnaden från tidigare är att både säljarna och köparna kan ställa krav istället för att 

antingen den ena eller den andra har det slutgiltiga avgörandet.  

 

Brante (1984) beskriver professionen som 

 

(…) vetenskapen är inte någon isolerad eller autonom företeelse. 

 Tvärtom ingår den i komplexa ekonomiska, politiska och ideologiska 

              relationer med det omgivande samhället (Brante, 1984:85) 

 

Något som Brante försöker lägga fokus på är de olika förutsättningarna som dessa 

yrkesgrupper har. Beroende på de olika yrkeskategorier som finns existerar även olika 

villkor. Istället har Brante (1990) valt att göra en indelning inom de olika materiella 

villkoren och skilda rationaliteter. Han delade in dem i fyra professionstyper; (1) fria 

professioner där bland annat läkare, advokater, ekonomer kategoriseras, dessa riktar sig 

samtliga mot samhället och kan klassificeras som företagarna, (2) kapitalets profession 

och i detta fack räknas de offentligt anställda i ovan nämnda yrkesgrupper, (3) statens 

profession där ekonomer, läkare, lärare med flera är kommunalanställda och fungerar 

för allmänhetens nytta och sist (4) akademisk profession som syftar på den del som 

riktar sig mot det vetenskapliga. 
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2.5 Sammanfattning av teori 

 

 

 

                                                                (Egen modifiering av Freidsons model, 2001) 

Vi har i denna del sammanfattat de teoretiska begreppen i form av en modell. I denna 

modell presenteras de faktorer som ligger till grund för analysen och kommer senare 

att användas i det empiriska materialet. De tre logiker som tas upp i modellen kommer 

vi att använda som stöd för att kunna beskriva professionen i universitetet och hur den 

har förändrats. 

Vår modell av Freidson (2001) visar tydligt hur de olika yrkesgrupperna kategoriseras 

in i tre olika logiker. Professionalismen fokuserar på anställdas profession och lyfter 

även hur dessa påverkas av organisering.  Professionen kommer vara vårat huvudfokus 

för att ta reda på huruvida de professionella blir påverkade av ett NPM-styre.  
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3. Metodkapitel 

 

Kapitlet innehåller den metod vi använt oss av.  Vi kommer att redogöra för val av 

metod och vårt tillvägagångssätt. 

 

3.1 Undersökningsdesign  

Här kommer vi fokusera på olika former av uppläggning av en undersökning. Nedan 

beskrivs de olika moment som vi använt oss av för att samla vår empiriska data. Den 

typ av design vi har valt att tillämpa är fallstudiedesign då vår studie är djupgående på 

individnivå. Med djupgående menas att vi har få respondenter som alla besitter stor 

kunskap av ämnet vilket leder till att vår studie hamnar på individuell nivå.  

 

3.1.1 Angreppssätt 

I vår studie har vi valt att utgå från ett tolkningsperspektiv där vi får en förståelse av det 

vi studerar. Med vår studie vill vi skapa en förståelse för hur professionella påverkas av 

NPM. Hartman (2004) menar att ordet “tolkning” kan ha två betydelser. Det ena är 

processen som leder till förståelse, men det kan även betyda slutresultatet av processen. 

I vårt fall leder tolkningen till förståelse, emedan vi under studiens gång hela tiden 

tolkar vad våra respondenter menar och jämför det med teorin. I slutändan får vi en 

förståelse för vår studie.  

 

Då vi inte söker efter objektiv kunskap är den hermeneutiska vetenskapsteorin bäst 

lämpad för vår studie. Patel & Davidson (2003) menar att hermeneutiken har utvecklats 

mot att bli en existentiell filosofi där syftet är att förstå mänskligheten och tolka dess 

handlingar och livsyttringar på samma sätt som man tolkar språkliga utsagor och texter. 

Vidare har vi ett induktivt synsätt då vi följer upptäckandets väg. Hartman (2004) menar 

att människan tänker induktivt, exempelvis att om vi varje år ser att löven blivit gröna 

på våren, så kommer de att bli gröna även nästa vår. Teorin är alltså resultatet som man 

får ut av en forskningsansats, det innebär att man drar generaliserbara slutsatser på 

grundval av observationerna (Bryman & Bell, 2011). 
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3.1.2 Kvalitativ forskning 

Vi har valt att utgå från den kvalitativa forskningen eftersom tillvägagångssättet är 

lämpligast för syftet. Det är viktigt att anpassa den forskningsmetod man väljer till 

undersökningens syfte och eftersom vi vill skapa förståelse och få djupare kunskap 

passar den kvalitativa forskningen vår studie. Patel & Davidson (2003) menar att den 

kvalitativt inriktade forskningen fokuserar på “mjuka” data, till exempel. i form av 

kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, ofta verbala analysmetoder av textmaterial. 

Den kvalitativa undersökningen syftar till att få djupare kunskap än den fragmentiserade 

kunskap som ofta erhålls när man använder kvantitativa metoder (Patel & Davidson, 

2003). Det som betonas i denna forskningsstrategi är ett induktivt synsätt på relationen 

mellan teori och forskning. Tyngden läggs på generering av teorier och Bryman & Bell 

(2011) menar att ord är av betydelse, inte insamling av analys och data.  

 

Forskare har även kritiserat kvalitativa undersökningar, detta grundas på att de kan ses 

som alltför subjektiva. Bryman & Bell (2011) skriver att de kvalitativa resultaten är 

svåra att generalisera utöver den situation i vilken de producerades. Med detta menas att 

forskarna genomför intervjuer eller observationer på ett litet område, antingen en liten 

grupp av människor eller en viss organisation. Det blir då svårt att generalisera 

resultaten till andra miljöer. Vidare menar Bryman & Bell (2011) att resultatet av den 

kvalitativa undersökningen ska generaliseras mot teori och inte mot population. Detta 

eftersom de personer som intervjuats inte kan vara representativa för en population, 

ibland kan det till och med vara omöjligt att beskriva eller räkna populationen på ett 

specifikt sätt. Trots detta har vi valt att använda oss av den kvalitativa undersökningen 

då vår studie går ut på att skapa förståelse, vilket gör den kvantitativa metoden mindre 

passande.  

 

3.2 Population och urval 

Populationen vi har valt att studera är universitet, detta för att vårt syfte vänder sig till 

professionen inom läraryrket. I vår studie intervjuar vi högt utbildade personer i 

universitet men även personer som idag är författare och som inte är kvar på 

universitetet längre. Vi har valt att balansera urvalet av kön och har därför valt lika 

många män som kvinnor i studien.  

 

De respondenter som deltagit i studien har vi valt ut med hjälp av våra handledare 

eftersom vi inte har lika stor insyn i vilka som är kunniga inom det vi skriver. De 
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personer vi kontaktat har stor kunskap om NPM och är även högt utbildade. Eftersom vi 

inte hade tillgång till alla respondenternas mejl fick vi söka fram dem på egen hand med 

hjälp av internet samt telefonsamtal till de universitet de varit aktuella inom. Frågan 

skickades ut via mejl där vi förklarade syftet med studien samt bifogade frågan i ett 

separat dokument. Tre av de respondenter vi kontaktat kunde inte bidra till studien. En 

av personerna kunde vi inte nå då vi fått en felaktig mejladress och de andra två kunde 

inte deltaga på grund av tidsbrist. Trots att vi påpekade att vi kunde förlänga tiden, 

vilket vi redan hade gjort, och även betonat att deras svar är av stor betydelse för oss 

valde dem att inte delta. 

 

Vi har lika många kvinnor som män i vår empiriska studie, tre män och tre kvinnor, i 

olika åldrar samt från olika institutioner. Eftersom yrket är tidskrävande fick vi endast 

en respondent från en annan institution, resterande har eller arbetar fortfarande kvar på 

samma universitet. I och med det tidskrävande yrket har det inte varit lätt att samla in de 

svar vi skickat ut, även om vi har få respondenter så är deras tider inte lika flexibla som 

våra. Detta är något som vi fått anpassa oss efter och även skickat ut påminnelse-mejl 

för att få in de svar vi söker i god tid.  

 

3.3 Datainsamling 

Den datainsamling vi valt för att svara på vårt syfte är intervjuer. Vi har använt oss av 

den skriftliga intervjun där frågan grundar sig på vår teoretiska referensram. För att 

samla så väsentlig data som möjligt till vår empiri anser vi att denna metod är lämplig 

eftersom vår studie är både kvalitativ och på individnivå.  

 

3.3.1 Skriftlig intervju 

Vi anser att skriftliga intervjuer är mest lämpligt, dels för att vår studie är djupgående 

men även för att vi vill kunna få ut så relevant information som möjligt från våra 

respondenter. Eftersom vi inte har den kunskap våra respondenter besitter vad gäller 

NPM samt profession så kan vi inte heller ställa frågor utifrån vår erfarenhet. Vi har valt 

att begränsa oss till en A4 sida där respondenterna fått tänka fritt kring frågan, detta för 

att få så konstruktiv och relevant information som möjligt. 

 

För att samla material har vi använt oss av en så kallad self-report, det innebär att vi har 

skickat ut en fråga med stödvariabler där respondenten får tänka fritt och svara på 
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frågan utifrån egen uppfattning (se bilaga 1). Enligt Spector (1994) är det rimligt att 

tillämpa self-report som utfallsvariabel i studier där arbetsförhållanden har ändrats. 

Denna design ger en bild av hur människor upplever sina jobb samtidigt som känslor 

och uppfattningar är inblandade (Spector, 1994), vilket ger oss en möjlighet att förstå 

förändringen. För att vara helt säkra på att respondenterna förstått innebörden av frågan 

har vi skickat ut den till två testpersoner som har avgjort om frågan är tillräckligt 

välformulerad för att förstå. Eftersom man inte kan omformulera frågan som i en 

muntlig intervju var det viktigt för oss att respondenten förstod innebörden och vad vi 

var ute efter. Vi är väl medvetna om att det finns andra sätt att samla in material från 

respondenterna som kan styrka vår studie. Ett exempel är muntliga intervjuer där man 

med uttryck och kroppsspråk kan få en annan bild av verklighetssynen.  Detta anser vi 

inte är av betydelse i vår studie då vi fokuserar på respondenternas uppfattningar vilket 

gjorde self-report till ett självklart val. 

 

3.3.2 Analysmodell 

Modellen vi sammanfattat i slutet av teorikapitlet har vi använt som stöd under arbetets 

gång. De tre logikerna; fria marknadslogiken, byråkratiska logiken samt 

professionalismen har varit grunden i vår fråga vi ställt respondenterna, detta i form av 

nyckelord. Respondenterna har inte varit medvetna om detta och har inte heller fått 

någon information om de tre logikerna. Utifrån den information vi fått från 

respondenterna har vi sedan placerat in dem i de tre logikerna. Detta är vår grund för 

empirin och analysen. 

. 

3.3.3 Analys av text 

När vi analyserat de texter våra respondenter skrivit har vi tagit hänsyn till den 

analysmodell som de är skrivna efter. Utifrån de tre punkterna som vi betonar, alltså fri 

marknadslogik, byråkratiska logiken samt professionen, har vi delat upp texterna i tre 

delar och tagit ut det som är relevant för varje del. Nyckelorden har också varit till stor 

hjälp då vi lättare kan identifiera vad respondenten menar i texten. 

 

Vi började med att läsa texterna var för sig för att inte missa något som kan vara 

relevant för studien. Efter att vi läst texten har vi delat upp svaren och placerat dem i tre 

olika kategorier för att kunna skilja dem åt. Under arbetets gång har vi markerat de 
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stycken vi använt oss av för att försöka få med så relevant information som möjligt från 

svaren. Vi fann här att svaren är ganska lika men olika formulerade. Det visade sig vara 

till stor fördel då vi får variation i den löpande texten än om svaren hade sett likadana 

ut.  

 

3.4 Forskningskvalitet 

Innan man väljer vilken metod man använder för insamling av information, måste den 

kritiskt granskas. Detta för att man ska kunna avgöra hur tillförlitlig och giltig 

informationen är som man får fram (Bell & Nilsson, 2006).  

 

Hartman (2004) skriver att när det gäller tillförlitlighet, även kallat reliabilitet, ska man 

kunna göra samma observationer upprepade gånger samt att andra ska kunna göra 

samma observation. Reliabiliteten i vår studie anser vi är låg då vi har ett fåtal 

respondenter på en djupgående nivå, med detta sagt betyder det inte att nästa studie 

kommer komma fram till samma resultat. Bryman & Bell (2011) menar att reliabilitet är 

mer aktuellt när man gör en kvantitativ undersökning då den kvantitativa forskaren är 

mer intresserad av huruvida ett mått är stabilt eller inte. Eftersom vi inte mäter i vår 

studie förväntar vi oss inte heller att reliabiliteten ska vara hög. Dessutom kan resultatet 

variera i en studie med fler respondenter samt fler utförligt formade frågor. 

 

Giltigheten i en studie, även kallat validitet, är hur bedömningen av en slutsats som 

genererats från undersökningen hänger ihop eller inte (Bryman & Bell, 2011). Patel & 

Davidson (2003) menar att själva forskaren kopplas till validiteten av datainsamlingen 

om denne lyckas skaffa underlag för att göra en trovärdig tolkning av den studerades 

livsvärld. Vi anser att vår validitet är hög, då studien är djupgående och respondenterna 

är noggrant utvalda för att få giltiga svar som möjligt. Vi har endast utformat en fråga 

(se bilaga 1), men är tillräckligt utförlig för att användas som underlag i studien. 
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4. Empirisk undersökning 

 

I denna del kommer vi först att redogöra universitetet som organisation och sedan 

redovisa det empiriska resultatet av vår undersökning. Detta gör vi genom att dela upp 

respondenternas svar i tre olika kategorier: fri marknadslogik, den byråkratiska logiken 

samt professionalismen. 

 

 

4.1 Universitetsvärlden 

 

Professionen som finns inom skolväsendet gällande lärare och forskare är på väg mot en 

stor förändring. I ett försök att vilja strukturera och effektivisera utbildningen har 

universitet och skolor idag formats allt mer till att bli ett hierarkiskt system där de 

kontrolleras uppifrån och ner (Ehn, 2001). Det blir skiljaktiga meningar i en 

organisation som inom skola vill producera fram resultat som sedan ska belönas. Ehn 

(2001) menar att de personer som blir rekryterade till chefer är personer som främst har 

kunskap inom organisering och effektivisering, områden där allt mer krävs för mindre 

pengar. 

 

Efterkrigstiden i Sverige innebar en stor förändring inom universitetsvärlden då 

tillväxten inom arbetsmarknaden ökade och kraven inom utbildning stramades åt. 

Expansionen som skedde inom utbildningen märktes tydligt inom organisationen. För 

att ha uppsikt över utbildningen samt verksamheten bildades myndighetsorganisationen 

Universitetskansliämbetet (UKÄ) (Gustafsson, 2010). Det som var aktuellt under denna 

period var problemet med studenter som studerade längre än vad som ansågs som skälig 

tid. Av den anledningen fastslogs så kallade fasta studiegångar vilket innebar att det 

finns en tidsram för hur lång ens studietid bör ta. I samband med detta ändrades 

utbildningens intagningsbestämmelser där poängsystem fördes in istället för 

betygsystem. Vidare skriver Gustafsson (2010) att reformeringen ledde till att 

myndigheternas makt över utbildningen blev allt tydligare. En av de nyaste 

förändringarna är något som kallas för ” Frihet Ansvar Kompetens” som grundades på 

grund av konkurrensen från de internationella universiteten år 1993. Grundtanken var 

att öka kraven och samtidigt höja kvalitén på utbildning och forskning. Ett mål var att 

infria självständigheten från staten och att få större frihet. 

 



 
 

28 
 

 Utvecklingen har fortskridit, tillika målstyrningen som har utvecklats centralt och som 

alstrat regelsystem och policydokument. Kontrollsystemen har framförallt utvecklats 

lokalt vilket leder till att styrningsmodellen över utbildning och lärandet har utvecklats 

men själva styrningen av lärarna har stegvis ökat sedan år 1993 (Gustafsson, 2010). 

 

Det politikerna vill uppnå med att strukturera om i universitetet enligt Ehn (2001)  är att 

högre utbildning ska anpassas till samhällsutvecklingen. Akademiker har alltid varit 

måna om att bevara sina rättigheter och en stor del av kulturen har varit den så kallade 

”akademiska friheten”. När regeringen och riksdagen fattar beslut som att val av ämne 

och resultat ska redovisas blir friheten någonting annat. Lärare och forskare riskerar att 

förlora resurser såväl som självbestämmande. Universitet och skolor står för 

nytänkande, utvecklingstänkande och förnyelse av tänkande. Av den anledningen kan 

det tyckas vara märkligt att universiteten själva är motsägande till en ny styrmodell i 

syfte att reformera. Skolledningens utvecklingsvision är att öka de externa anslagen, 

konkurrenskraften, samverkan med näringslivet, internationalisering, andelen kvinnliga 

professorer, och antalet vetenskapliga stipendier (Ehn, 2001).  

 

För att skapa oss en djupare förståelse för hur professionen inom utbildning påverkats 

kommer vi att belysa tre olika logiker där man kan se hur de påverkar en organisation 

och dess arbetssätt.  Utifrån svaren som vi får av respondenterna kan vi sedan jämföra 

och se en kombination av universitetsvärlden och de tre logikerna.  

 

4.2 Empiriskt resultat 

Nedan kommer vi att presentera resultatet av de textanalyser som har utförts. De tre 

logikerna har delats in i separata rubriker där respondenternas tankar har tagit till 

hänsyn. Vi har även tagit ut citat ur respondenternas svar som vi anser är passande. Här 

sammanfattar vi resultatet av vår undersökning av Freidsons tre logiker; fri 

marknadslogik, byråkratiska logiken samt professionalism. 

4.2.1 Fri marknadslogik 

Det som styr denna logik är huruvida företag och organisationer agerar med hänsyn till 

efterfrågan och utbudet. Här handlar det om att anpassa sig och försöka ha så lågt pris 

som möjligt. I detta fall är det lönesättningen som man måste anpassa sig efter för att 

kunna generera vinst. 
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Följden av att universitet blir marknadsinfluerat av NPM är att anställningstryggheten 

påverkas, detta eftersom att tjänsten räknas ut av avdelningschefen och att måttstocken 

är hur antalet studenter generar pengar till organisationen. Den individuella 

lönesättningen resulterar i att atmosfären förgiftas och när den professionella gruppen 

förlorar den tillit som har funnits till organisationen börjar förtvivlan sprida sig. Med 

den individuella lönesättningen menas att man utifrån prestation, måluppfyllelse och 

bidrag till verksamheten sätter medarbetarnas löner. Vad respondenterna menar är att 

det ställer stora krav i organisationen. 

 

Om lärans upphovsmän hade läst lite mer litteratur om strategier, ansvar och 

systemteori så hade de förstått varför man inte kan använda en 

vinstmaximeringsstrategi i offentlig verksamhet. (Respondent 6)  

 

Respondenterna är alla överens om att den ansträngda budgeten resulterar i att 

undervisningen tar mer tid i och med mer administration. Samtidigt som pengarna styr 

blir de ekonomiska förutsättningarna ett skäl till att arbetsbelastningen har ökat under de 

senaste åren. Kvalitet har blivit detsamma som kvantitet, att antal behandlade patienter 

per tidsenhet, antal examinerade studenter per termin, är det kvalitetsbegrepp som 

införts och är numera aktuellt. Kurser slås samman med andra studentgrupper där alla 

har olika förkunskaper vilket resulterar i att grupperna blir större och heterogena.  

 

I slutändan kan man säga att varje lärare eller forskare blir utbytbar, den enda 

kompetens som krävs är, givet vissa kvalifikationer på papperet, en förmåga att 

underställa sig organisationens krav. (Respondent 3) 

 

Med ovanstående citat menas att man istället för att förbättra på undervisningen i sig 

och dess kvalitet, så går fokus på resultatet av undervisningen. Man ställer vetenskapen 

i organisationens tjänst för att uppnå de förväntade resultaten. Respondenterna menar att 

den typen av mätinstrument är instabilt och orättvist, det ses som vagt. Om resultatet 

redan är dikterat ses den obekväma och ifrågasättande undervisningen som ett hot mot 

organisationens “varumärke” om inte resultatet uppnås. Eftersom undervisning och 

administration prioriteras, blir det ännu viktigare att deadline måste hållas och blir då på 

bekostnad av forskningen, utvecklingsarbeten och kompetensutveckling. Den 

vetenskapliga autonomin blir då begränsad. Ur detta kan man dra parallellen att det 

kollegiala omdömet avtrubbas med tiden samtidigt som den kollegiala tilliten 
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undergrävs kolleger emellan. 

 

4.2.2 Byråkratisk logik 

I denna del tas det hänsyn till den byråkratiska logiken. Här är fokus på bland annat 

principerna för arbetssättet och hur man ser på effektiviteten i professionen. Det är 

viktigt med detaljer och vem som besitter kontrollen för att dessa ska utföras korrekt.  

 

Respondenterna är överens om att ett traditionellt akademiskt styre har frångåtts. De 

menar att cheferna inte har tränats i att skapa samförstånd med sina medarbetare, utan 

de väljer istället att vara tysta. Ledarskap ska inte finnas på ett universitet och 

akademiker är mer som vilda katter. Det går inte att styra dem, de gör alltså lite som de 

vill. När man ersätter kollegialet som styrmodell med linjestyrning så finns det en risk 

att man även ersätter den vetenskapliga, kritiska, sakkunniga grunden för kvalitet i 

forskning och undervisning.  

 

Nu är det cheferna som på egen hand väljer vilka de vill rekrytera och de behöver 

inte rådfråga, eller ens informera, den professionella gruppen vem de vill 

rekrytera eller på vilka grunder som de valt en viss kandidat. (Respondent 1) 

 

Det är avdelningschefen som ansvarar för den långsiktiga planeringen och rekryteringen 

sker på andra grunder än de professionella grunderna, detta finner respondenterna som 

djupt oroande. Det finns en risk att chefen förenar sig en grupp som har samma 

tankesätt, detta är i den akademiska verksamheten farligt och man kan konstatera att 

byråkratin knappast har blivit mindre med nya styrmodeller, menar en av 

respondenterna. Cheferna måste följa vissa lagar och regler men gör lite som de vill när 

annat ska tas till hänsyn, utan att rådfråga kollegiet vad de tycker och de kan strunta i de 

råd som han eller hon får. Ett exempel på detta är att chefen kan godkänna kursplaner 

som kan vara bristfälliga eller tveksamma. De sakkunniga blir inte konsulterade vid 

förändringar eller viktiga beslut. 

 

Vår avdelningschef är inte professor, han har faktiskt inte ens disputerat, med 

andra ord vi har frångått ”primus inter pares” här, det vill säga ”den främste 

bland likar” med det menas en ledare som är en person ur kollegiet men som äger 
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auktoritet och legitimitet genom sin kunskap. Vår avdelningschef kan nog sägas 

vara mer en administratör än en ledare. (Respondent 5) 

 

Respondenterna nämner att primus inter pares är och borde vara ledningsmodellen för 

professionella, att den traditionella styrningen byggde på en form av demokratisk 

styrning när det gällde operativa frågor och rutiner. Det satt kollegialt valda personer 

som representerade de övriga. Dessa bestod av främst lärare och forskare men också av 

representanter för studenter och administrativ personal. Vidare menar respondenterna att 

man inte vet hur beslut fattas, insynen i organisationen är svag och detta medför ett hot 

mot engagemanget i arbetet.  

 

Många av mina kollegor såg mycket tidigt att den här kejsaren med sin nya NPM-

lära hade inga kläder, inga skor och det som fanns mellan öronen var rätt tunt. 

(Respondent 6) 

 

Denna typ av styrning menar respondenterna blir ett hot mot de kollegiala principerna. 

En chef kan ha en lägre rang än en medarbetare men det leder till att man inte kan ta 

chefen på allvar då legitimitet och auktoritet ifrågasätts. De nya styrningsprinciperna går 

i det privata näringslivets fotspår och det resulterar i att det finns en risk att kunskap och 

förtroende ödeläggs. Man uppmanar till lean production, rationalitet och effektivitet där 

det blir svårt att påverka beslut och få sin röst hörd. Det kollegiala styret gav forskare 

och lärare större möjligheter att involvera sig och få en insyn i organisationen samtidigt 

som de fick ta ansvar för den. 

4.2.3 Professionell logik 

Här redogör vi vad respondenterna anser om den professionella självbilden, kunskapen 

och engagemanget i deras profession. Det som är av vikt är huruvida individen besitter 

kunskapen att kontrollera sitt arbete på en specialiserad nivå. Autonomi uppnås genom 

att individen kan och är kunnig inom sitt yrke. 

 

Vi kan konstatera att alla respondenter är överens om att arbetsmiljön inte är den bästa. 

Toppstyrningen är närmast total och en sådan organisation kan inte förhålla sig som ett 

privatföretag inom den offentliga sektorn eftersom det inte passar de professionella. 

Vidare känner de sig kontrollerade och inordnade i ledet men de vill vara självgående 

och bestämma över sitt arbete. 
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Poängen med den professionella autonomin är inte självbestämmandet i sig utan 

att ett självständigt verksamhetsansvar värnar kvaliteten i verksamheten: kort 

uttryckt att det är läkaren själv som bäst avgör hur en patient behandlas, att det 

är läraren själv som bäst kan sitt ämne, att det är juristen som bättre än 

lekmannen kan tillämpa lagen. (Respondent 4) 

 

Att känna sig begränsad när det kommer till tid och krav på planering är något som 

många av respondenterna nämner som ett hot mot professionen. Planeringen håller 

aldrig och det dyker alltid upp extra uppgifter som gör det svårt att hålla sig inom 

tidsramen. Följden av detta är att risken för utbrändhet ökar på grund av att det uppstår 

en konflikt mellan vad professionen kräver och vad organisationen kräver. Det kan 

skapas ångest i och med att man som lärare eller forskare inte längre är en garant för att 

man ska känna sig som en viktig person i sitt arbete, speciellt för den som lagt ner åratal 

av arbete för att lyckas bli en bra lärare och/eller forskare. 

 

Om legitimiteten och trovärdigheten för verksamheten ska kunna upprätthållas, 

så kan det inte vara på annat sätt. Inte ens den skickligaste administratör kan 

ersätta sakkunniga professorer eller lektorer. (Respondent 2) 

 

Fabrikskänslan som uppstår bidrar till bristande engagemang och risk för självförakt om 

man följer organisationen och inte professionen. Respondenterna är överens om detta då 

identiteten utmanas när linjeorganisationen tar över. De menar att de valda 

beslutsfattare saknar den expertis som är nödvändig för att ta beslut om innehållet i 

undervisningen, detta leder till omprövningar och dåligt underbyggda beslut. Frågorna 

“vem är jag, vad är det jag gör och varför gör jag det?” är återkommande bland många 

då identiteten utmanas. 

 

Den samvetsgranne forskaren och läraren tvingas att utföra ett gratis 

dubbelarbete. (Respondent 4) 

 

Det jobb som ska utföras menar respondenterna blir svårare. Det blir svårt att göra ett 

bra jobb samt hinna med arbetsuppgifter inom arbetstiden och de blir därför tvungna att 

lösa det på kvällar och helger, men denna övertid är obetald.  Att en trebokstavslära, det 
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vill säga NPM, ska behöva påverka den professionella självbilden är oroväckande, man 

ska leva som man lär och det bleknar bort när kunskapen sätts på prov. 

 

4.3 Sammanfattning av empiriskt resultat 

Här sammanfattar vi det empiriska resultatet och tar fram de faktorer som 

respondenterna har gemensamt, för att ge en helhetsbild på vad som lyfts fram i studien. 

Med detta som grund kommer vi analysera kring de faktorerna som tas upp i nästa 

kapitel. 

 

Att de mätinstrument som används i dagsläget inte bör tillämpas på den offentliga 

verksamheten är alla respondenterna överens om. Det blir svårt att utföra sitt jobb med 

den kunskap man besitter om villkoren är ojämna och ledningsbesluten påfrestande. Det 

blir allt viktigare med kvalifikationer på papper eftersom kunskapen inte har lika stor 

betydelse, man börjar helt enkelt konkurrera som lärare eller forskare samtidigt som 

förtroende och tillit successivt tonar bort. 

 

Huruvida den professionella självbilden lärare eller forskare har i den nya styrmodellen 

har respondenterna samma tankar kring. Det är viktigt att vara stolt över sitt yrke men 

det kan bli svårt när undervisningen blir alltmer krävande på grund av mindre tid för 

planering och fler extrauppgifter. Respondenterna är överens om att autonomin har 

förändrats då arbetet tar länge tid med hänsyn till de förändringar som skett. Klyftan 

mellan professionella och administratörer, som tidigare var minimal, har ökat successivt. 

 

Den styrningsmodell som har smugit sig på universitet är respondenterna helt klart 

överens om inte bör tillämpas. Chefen är inte i första hand en professionell, utan en 

administratör. Det har lett till att en särskild chefskultur har utvecklas och möjligheten 

till att beslut påverkas av de underlydande är nästintill obefintliga. Detta på grund av 

den uppdelade arbetsmiljön mellan administratörer och professionella. Även här betonar 

respondenterna hur autonomin förändras när man exempelvis som professor inte får sin 

röst hörd.  
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5. Analys 

 

I denna del kommer vi att analysera vårt empiriska material i förhållande till 

marknadslogiken, den byråkratiska logiken samt professionella logiken.  

 

 

För att kunna besvara vårt syfte på bästa sätt kommer vi att utgå från den analysmodell 

vi utvecklat i metodkapitlet. Modellen ligger till grund för vår analys. Vi kommer i 

denna del lyfta fram det som respondenterna har betonat och ställa det mot teorin för att 

sedan lyfta fram de faktorer som påverkar professionen vid införandet av NPM. 

 

5.1 Fri marknadslogik 

 

Inom den fria marknadslogiken gäller det som tidigare nämnt, att möta efterfrågan med 

utbudet. På olika marknader ser dessa begrepp annorlunda ut men inom utbildning 

innebär det att strama åt ekonomin. I ett försök att effektivisera och minska kostnaderna 

inom en verksamhet som utbildning kan det skapas en kollision mellan kvalitet och 

kvantitet.  

 

Samtliga respondenter är överens om att det är kvalitén inom sakkännedom som med 

tiden leder till kvalifikation som får betala det höga priset. Regleringen inom 

verksamheten och det nya styrsystemet påverkar examenstrukturen. Det krävs mer av 

lärare och forskare för mindre pengar. Som Timmermans (2008) beskriver alstras en 

förnimmelse av en önskad färdighet, kunskap som är giltig och som har vetenskapliga 

färdigheter.  För att nå de resultat som önskas inom olika skolor, avdelningar och 

kommuner belönas de med någon form av finansiering. Med finansiering menas att 

universitet får kapital att investera.  Konkurrensen sätts på prov vilket kan genomsyra 

arbetsmiljön. Vidare skriver Zarifa & Davies (2007) att den fria marknaden består av 

leverantörer som konkurrerar om att uppfylla konsumenternas krav.  Arbetar man 

utifrån denna logik strävar man efter att hela tiden tillfredsställa kunden som helt och 

hållet har makten i sina händer. Respondenternas åsikter angående vinstmaximering 

samt att uppfylla vissa meriter kan sägas stämma in på den marknadslogik som Freidson 

lyfter. Kopplingen är tydlig mellan den nya styrningsmodellen som introducerats inom 

utbildning och företagsekonomin som kommit att utvecklats.  
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Vi kan fastslå att efterfrågan inom marknadslogiken innebär en reformering som leder 

mot en organisation som lutar mot företagsekonomi. Skolor har lärare och forskare med 

stor kompetens och profession och så länge vinstmaximering och effektivisering 

kommer vara ledordet inom utbildning är det standaren som kommer att bli lidande. 

Vidare beskriver Hafferty, Havighurst & Freidson (2003) den fria marknadslogiken som 

en ”service” där målet är att uppnå konsumenternas önskemål. En av respondenterna 

lyfter fram att upphovsmännen bör vara mer pålästa på strategier och systemteorier för 

att undvika att kvalitén sänks.  

 

Eisenschmidt, Löfström, & Zgaga (2011) menar att problem skapas när man pressar 

ekonomin inom utbildningssektorn. Lärarna och forskarna måste med den tid dem 

tilldelats kunna uppvisa god standard, trots att kraven ökar. Förutsättningarna blir att 

producera mer på samma tid vilket kan leda till icke-produktivitet. Ytterligare ett 

problem är den tid som staten anser att de anställda ska lägga på sina uppgifter. När man 

tidigare nämnt att göra mer för mindre pengar kommer detta att stämma väl in på 

förklaringen vi precis gett. Lönerna och arbetstimmar kvarstår medan fokus och 

ledorden härleder till mer arbete. Vi är av åsikten att detta blir motsägelsefullt eftersom 

ökat krav som leder till mer arbete även bör leda till fler arbetstimmar, vilket i sin tur 

leder till att kvantitet möter kvalité. 

 

Ekstrand (2012) betonar att även fast man gör samma sak i organisationen så kan man 

inom samma yrkeskategori se stora löneskillnader. Detta är något som respondenterna 

betonar och ser som ett problem. Att professionella får individuell lönesättning menar 

Ekstrand (2012) kan påverkas av faktorer som inte är professionella, så som ”bidrag till 

verksamheten” eller ”fysisk närvaro”. I empirin är detta återkommande, att den 

lönesättningen är oroväckande och leder till stora skillnader mellan lönerna. Den fria 

marknaden är dynamisk och den ska man anpassa sig efter, men respondenterna menar 

att det ibland inte går att införa sådant som istället för att gynna, bidrar till något 

subjektivt och påfrestande. Man belönar i princip hur lojal en medarbetare är mot sin 

chef, något som i den professionella världen inte existerar då man är självgående och 

medveten om vad för kunskap man besitter.  

 

5.2 Byråkratisk logik 

Att införa en linjestyrning i ett kollegialt styre är oroväckande; autonomin förändras åt 

ett negativt håll. Arbetssättet förändras och majoriteten av respondenterna upplever att 
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cheferna inte skapar samförstånd och att det är svårt att bli kontrollerad som 

akademiker. Man vill känna sig fri, arbeta för sig själv, det vill säga självständigt och i 

kollegial samverkan. Jarl et al. (2012) skriver att NPM är påfrestande för de traditionella 

yrkena. Den typen av ledarskapsfilosofi går emot den traditionella förvaltningen som 

förknippas med den offentliga sektorn. Vidare skriver Jarl et al. (2012) att 

linjestyrningen resulterar i en deprofessionalisering av de professionella som är 

verksamma inom den offentliga sektorn. En viss utbildning ger dig behörighet till att 

genomföra vissa åtaganden, men när autonomin ersätts med misstro så finns det en risk 

att intresset för dessa åtaganden tonar bort. Noordegraaf (2011) förklarar att när den 

professionella standarden förändras, alltså när de flesta betonar politiska reformer och 

NPM, så förlorar autonomin och det professionella sitt värde. Vi kan i de texter 

respondenterna skrivit se återkommande faktorer som påverkar deras autonomi. 

Planeringen, styrningen och tilliten är några som nämns hos alla respondenter.  

 

Den ledarskapsstil som finns på universitetet är mer administrativt styrd än kollegialt. 

Begreppet primus inter pares har frångåtts, med detta menas att en person som besitter 

kunskapen även bör vara den ledaren som styr. Jarl et al. (2012) beskriver denna 

förvaltningskultur som en halvautonom organisation, där cheferna antas bete sig som 

inom den privata sektorn och inte enligt primus inter pares principerna. Rektorerna ses 

som allmänt socialiserade chefer och hålls ansvariga för utförandet av skolan samt 

ansvarsområden såsom planering, budgetering och utvärderingar. Vi kan konstatera att 

de professionella ska styras med en ledningsmodell, den modell som inkluderar 

auktoritet och legitimitet genom sin kunskap. Tas detta bort blir resultatet en ledare som 

lägger större vikt på att mål ska uppnås och inte hur man ska uppnå målen, auktoriteten 

ifrågasätts samtidigt som en särskild chefskultur utvecklas. Öberg Ahlbäck et al (2014) 

skriver i en artikel i Dagens Nyheter hur det idag ser annorlunda ut än vad det gjorde 

förut, att rektorn inte längre är en lärare med kollegialt ansvar utan istället är 

budgetansvarig. Huruvida detta påverkar verksamheter som gått igenom den 

förändringen kan respondenterna svara på: inte bra alls. Cheferna styr det administrativa 

och de professionella kan endast iaktta, något som vi anser är negativt och 

respondenterna menar att det inte finns något annat sätt att styra på, än det som alltid 

varit. 

 

Innehållet i undervisning och forskning bör göras av de professionella och inte av så 

kallade administratörer. De beslut som tas inkluderar sällan kollegiets röst och det 
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bidrar till att verksamheten blir svag. Riskerna för segregering ökar vilket leder till att 

tankesätten för hur verksamheten ska styras går åt två olika håll. Huber (2011) skriver 

att det är en utmaning för skolmyndigheterna att kombinera olika syften. Med syften 

menas bland annat uppgifter, kontroll samt funktioner för administration men också för 

vägledning och stöd. Det är svårt att inkludera alla i beslut som eventuellt inte berör 

samtliga parter men för att kvalitén ska hålla menar Huber (2011) att det behövs ett 

professionellt stöd. Respondenterna är överens om att det professionella stödet inte 

längre är av betydelse i linjeorganisationen. Hur verksamheten styrs kan de inte påverka 

samtidigt som fler och fler tappar viljan till att vara kvar eftersom professionen blir 

kvävd.  

 

5.3 Professionell logik 

Inom yrken där individen kontrollerar sitt arbete beroende på kunskapen är det viktigt 

att ha fria tyglar. Att känna sig kontrollerad i ett arbete som egentligen är 

självbestämmande bidrar till att autonomin tonar bort samtidigt som yrket inte längre 

blir professionellt på sin rätta nivå. Kremer (2006) förklarar att professionella skiljer sig 

från chefer på grund av deras specialkunskaper, utbildning och behov att uppmana en 

kontinuerlig kunskapsutveckling. Öberg Ahlbäck et al. (2014) skriver att det sedan 

1980-talet präglats misstro mot professionalism, detta på grund av att andra har givits 

rätt till att bestämma. Om professionella inte får frihet i sitt arbete resulterar det i att de 

undermineras. Detta är något som respondenterna betonar är viktigt för att kunna 

upprätthålla sin profession på den nivån så den inte blir hotad. I teorin tar vi upp 

kunskapen som en viktig faktor för yrkesgruppen, att det är på grund av sin expertis 

dessa personer avgör hur verksamheten ska styras.  

 

Evetts (2006) förklarar att de som berörs av yrkesförändringar relaterar detta till mer 

pappersarbete och ytterligare ansvar, men till följd så sjunker kvaliteten på tjänsten. Det 

uppstår en fabrikskänsla och tiden till att hinna med uppgifterna räcker inte. Att vara 

begränsad när det kommer till tid och planering gör det svårt för respondenterna att 

hålla sig inom tidsramen. Møller & Skedsmo (2013) skriver att förändringar i många 

fall leder till en mer hierarkiskt administrativ struktur och har gjort att centraliseringen 

av uppgifter ökar. Engagemang är viktigt i en verksamhet men när den sätts på prov av 

mer administrativa uppgifter blir det svårt att bibehålla den känslan. Teorin säger att 

professionen påverkas av organisering och detta är något som respondenterna håller 

med om. När de administrativa uppgifterna ökar så minskar engagemanget då lärare 
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eller forskare inte kan eller har tid till att använda den kunskap de besitter för att 

undervisa och/eller forska.  

 

När det kommer till självregleringen i den offentliga verksamheten som har 

implementerats av NPM kan vi säga att de professionella många gånger ifrågasätter 

deras tjänst. För att ett universitet ska fungera korrekt är den akademiska 

självregleringen av stor betydelse. Genom självreglering förstår vi graden av den 

kontroll akademiker har över sina arbetsförhållanden (Bleiklie et al. 2011). Vidare 

definierar Bleiklie et al. (2011) självkontroll som en typ av position och inflytande inom 

den organisation de arbetar samt frihet till att formulera sina forsknings- och 

undervisningsdagordningar. Även belöningssystem och inflytande över sådant som 

påverkar forskning och undervisning inom eller utanför sin institution ses som 

självreglering. Att tillbringa mer tid på uppgifter och rapporter gör det svårt för de 

professionella att lägga den tid och energi som behövs till annat inom yrket. Kvaliteten i 

verksamheten sätts på prov då den professionella själv blir begränsad när det kommer 

till dennes ämne och undervisning.  
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6. Slutsats 

 

I denna del kommer vi att presentera våra slutsatser. Vi kommer att ge en 

sammanfattning av vår analys samt besvara vårt syfte. Sist kommer vi presentera 

förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur New Public Management påverkar 

de professionella i universitetsvärlden. Vi har som grund använt oss av Freidsons tre 

logiker; fri marknadslogik, byråkratiska logiken samt den professionella logiken. Dessa 

har hjälpt oss att på ett tydligare sätt kunna urskilja vilka förändringar som visat sig.  

 

Forskningsfrågan i undersökningen var att ta reda på om NPM främjar eller hämmar de 

professionella. Vi kan dra slutsatsen att införandet av NPM hämmar professionen för de 

professionella. Det sker enligt respondenterna klart och tydligt en deprofessionalisering. 

Den individuella lönesättningen ses som en form av belöning baserat på hur lojal en 

medarbetare är och inte beroende på vilken kunskap denne besitter. Valfriheten i 

universitetet har avreglerats och allt mer vikt läggs på vinst (Wenglén, 2013) samtidigt 

som chefer känner friheten till att skapa och organisera arbetet hur som helst.   

 

Hur mycket som bidrar till verksamheten och vilken kontakt medarbetaren har med sin 

chef är faktorer som är av vikt. Faktorer som egentligen inte är av betydelse när det 

kommer till det professionella yrket, men har blivit en avgörande faktor. Vad blir då 

resultatet av detta? Resultatet blir som vi tidigare nämnt i analysen; att fokus försvinner 

från de som besitter kunskapen, så som akademiker, lärare, forskare, läkare med mera, 

för att istället lägga vikten på vinstmaximering och effektivisering. Den fria marknaden 

är allmänt intresserad av att organisera utbyte och administration, samtidigt som chefer 

saknar den kunskap och expertis för att utföra arbetet för dem de anställer (Freidson, 

1999). Detta bidrar till att kvalitén sjunker och de anställa kan välja att söka sig vidare 

till där kunskap finns och villkoren ser annorlunda ut. 

 

I vår analytiska del kan vi se att enligt respondenterna försämras stegvis deras 

arbetsvillkor. Det framgår tydligt från sammanställningen av analysen att 

respondenterna har en vilja att kunna styra arbetets tillvägagångsätt på egen hand. 

Märkbart är det återkommande primus inter pares som alla betonar. Här kan vi se 

kollisionen när professionen möter det administrativa samt när en organisation leds av 
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någon som i grunden har en lägre akademisk utbildning inom området. Problemet blir 

då att medarbetarna och ledarna inte kommer överens eftersom de går åt två olika håll. 

NPM syftar till att effektivisera och vinstmaximera och med det inför man en särskild 

chefskultur som påverkar de medarbetare som varit med länge. Eftersom detta finns på 

en arbetsplats blir det även svårt att inkludera gruppen som går åt andra hållet i beslut 

och segregering ökar på grund av detta. Något som Bosk (2006) lyfter är att 

organisationernas leverans bör vara att tjäna det allmänna intresset. Medarbetarna är inte 

längre fullt så självständiga som tidigare, och deras förmåga att arbeta utifrån 

utbildningens bästa begränsas på grund av att organisationernas intresse är mer 

fokuserad på vinst än på allmänhetens välbefinnande (ibid). Detta ser vi återkomma i 

respondenternas svar och utifrån vår uppfattning håller med om att det välbefinnande 

som en gång varit inte väger lika tungt. 

 

Förändringar sker ofta i organisationer och respondenterna är av delad mening om att de 

själva upplever införandet av NPM som en bromskloss för universitetets egen 

utveckling. Det vi kan konstatera är att ingen är nöjd med förändringen i 

universitetsvärlden.  Respondenterna känner att de inte längre kan påverka sin autonomi 

och menar att misstro har präglats på professionalismen. Misstron ökar medan 

kvaliteten på tjänsten minskar, det blir en ond cirkel som är en bidragande faktor till att 

engagemanget bland anställda tonar bort. Tidigare forskning säger att det är genom 

självreglering som vi förstår graden av kontroll som akademiker har över sina 

arbetsförhållanden. Detta är något som vi har uppfattat försvinner, de administrativa 

uppgifterna ökar och kontrollen över undervisningarna blir mindre vilket i sin tur 

minskar engagemanget. Även här ser vi den onda cirkeln. 

 

Respondenterna är av en kritisk mening angående NPM, trots detta finns det starka 

ambitioner och framåtanda om att kunna påverka reformeringen åt det hållet som de 

professionella önskar, såsom att själva få mer inflytande inom sitt lärande och förändra 

autonomin. 

 

6.1 Diskussion 

Vi har under studiens gång varit väl medvetna om att respondenterna tagit en negativ 

ställning mot NPM och har redan från början vetat om att svaren kommer vara negativt 

vinklade. Vi har fått större kännedom om NPM och fått fram faktorer som påverkar 

professionen inom universitetet. Eftersom vi själva varit studenter i en NPM-miljö utan 
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att veta om eller uppmärksammat detta, har studien bidragit till kännedom och 

förståelse. Med denna studie blir det svårt att dra slutsatsen att NPM är av negativ effekt 

för professionella i den offentliga sektorn. De respondenter vi valt ut är som tidigare 

nämnt valda för att de känner till termen bäst, med detta sagt kan resultatet ha sett 

annorlunda ut om vi valt att använda termen i en form som alla förstår och bland andra 

professionella. De respondenter som deltagit i studien har hjälpt oss att skapa förståelse 

för hur en NPM-miljö kan se ut.  

 

De tre logikerna vi valt att utgå från, fri marknadslogik, byråkratiska logiken samt den 

professionella logiken, har hjälp oss att förstå innebörden av NPM. Med det sagt anser 

vi att de professionella bör ha mer fria tyglar för att kunna styra verksamheten framåt. 

Vi menar att det administrativa ska ha en stor roll men de professionella är de som 

formar och lyfter verksamheten med kunskap och expertis. Det mönster vi ser är att de 

som varit verksamma en längre period har intagit ett negativt ställningsantagande till 

den fråga vi skickat ut. Svaren har varierat beroende på åldern och arbetserfarenheten 

inom universitetsvärlden. Med detta sagt kan resultatet påverkas vid en större studie där 

fler professionella tas till hänsyn. Att balansera de professionella och det administrativa 

anser vi är viktigt för att uppnå verksamhetens mål och ambitioner, det bidrar till en god 

miljö. 

 

6.2 Studiens bidrag 

Med denna studie vill vi lyfta fram och öka lärarnas och forskarnas inflytande inom sina 

egna expertisområden. Av den anledningen är det viktigt att belysa förändringen inom 

autonomin för lärarna och forskarna. Studien visar att införandet av NPM har en negativ 

effekt för de professionella i universitetsvärlden, det pågår segregering och klyftan 

mellan dem administrativa och professionella blir allt större, och precis som Dawson 

och Dargie (2006) skriver förlorar akademikerna en stor del att kunna påverka och ha 

inflytelse i en offentlig förvaltning. De som tar del av denna studie kommer att få en 

inblick i hur en NPM styrd verksamhet kan se ut, samtidigt som det är en moderiktning 

för att utveckla institutionellt och hur det kan påverka de anställda (Alkolv & Antonson, 

2010) . 

 

 

Vår studie visar på flera faktorer som är av betydelse i en offentlig verksamhet, 

självreglering är en av dem och är viktigt för de professionella. För många av de företag 
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som styrs av styrningsmodeller och effektivitetet ligger folus mer på flöde än på 

värdeskapandet mellan kund. De professionella är enligt Wenglén (2013) underlaget för 

att ett företag ska kunna hålla fast vid ett funktions värde och specialitet. Vi hoppas på 

att denna studie bidrar till mer förståelse för de professionella och kan bidra till en bättre 

miljö i verksamheten. 

 

6.3 Förslag på vidare forskning  

I ett tidigt stadie kunde vi se att det inte finns så mycket tidigare forskning inom detta 

område. NPM är en reformering som allt fler organisationer tillämpar inom den 

offentliga sektorn. Av denna anledning anser vi att allt fler studier behöver göras för att 

få flera synvinklar inom området. Från vårt resultat kan vi antaga att professionen bör 

väga tyngre inom organisationer som skolor och vård. Inom dessa yrken måste rätt 

kompetens användas för att få bästa möjliga utfall inom utbildningssyfte. 

 

Vi föreslår att samma studie görs på fler respondenter för att få större kunskap kring 

studien samt lyfta fram de administrativa chefernas åsikter och erfarenheter. Detta 

eftersom cheferna kan ha en annan men lika subjektiv bild av verklighetssynen. 

Dessutom kan andra kvalitativa undersökningar tas till hänsyn, som till exempel 

intervjuer där man möter respondenterna. På det sättet kan annan information beaktas 

och slutsatsen kan se annorlunda ut. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1, intervjufråga. 

 

Hej! 

Vi heter Ivana Mihic och Anna Fransson och vi skriver just nu på vårt examensarbete 

inom företagsekonomi på Högskolan i Gävle. Det vi har valt att skriva om är New 

Public Management och hur införandet har påverkat lärarnas profession. Vi är 

intresserade av att ta del av dina tankar och åsikter kring detta. Anledningen till att vi 

riktar oss till dig är för att du besitter kunskap och förståelse för att besvara på frågan. 

 

Varför vi valt en skriftlig intervju är för att vår uppsats är på en individnivå och gör det 

lättare för oss att gå in på djupet med skriftliga intervjuer än med muntliga. Eftersom du 

sitter på erfarenheter och kunskap inom ämnet hjälper det oss att få en djupare insyn för 

vår studie.  

 

Våra handledare som kommer ha tillgång till denna information är Dr Lars Ekstrand och 

Dr Monika Wallmon. (led@hig.se; monika.wallmon@hig.se) 

 

Nedan presenteras den fråga vi vill att du ska besvara samt stödord som kan hjälpa dig i 

skrivandet. För att ge oss ett så bra och utförligt svar som möjligt har vi valt att låta dig 

tänka fritt kring frågan. Vi önskar att du begränsar dig till en A4 sida. 

 

Hur har införandet av New Public Management påverkat din profession? 

 

De faktorer som kan tas till hänsyn är exempel konkurrensen, kunskapen, 

engagemanget, kollegialiteten, den professionella självbilden, atmosfären på 

arbetsplatsen, ledarskapet etc. 
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