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Sammanfattning 

Titel: Första linjens chefer, administration och New Public Management 

 

Nivå: C-uppsats, företagsekonomi, 15hp.   

Författare: Patrik Jansson & Victor Holmlund 

Handledare: Pär Vilhelmson, Kristina Mickelsson & Elena Ahmadi 

Datum: 2015 - maj  

 

Syfte: Syftet med studien är att skapa ökad förståelse för hur första linjens chefer i 

offentlig sektor påverkas av införandet av NPM relaterade reformer och hur de 

hanterar administrativa uppgifter. 

 

Metod: Studien bygger på en kvalitativmetod där empiriskt material har insamlats 

via 10 semi-strukturerade intervjuer. För att skapa ett resultat har vi använt oss av 

en tematisk analysmetod där transkriberade citat presenteras, analyseras och 

diskuteras.  

 

Resultat & slutsats: Studien visar via den modell som använts att första linjens 

chefer inom offentlig sektor påverkas i hög grad av administrativa arbetsuppgifter 

som kan återknytas till New Public Management. Studien visar att de medverkande 

cheferna överlag ser dessa administrativa uppgifter som viktiga för organisationen 

och självklara i deras yrkesroll. 

 

Uppsatsens bidrag: Studien bidrar med en ökad förståelse för första linjens 

chefskap i offentlig sektor samt hur cheferna påverkas av New Public Management 

relaterad administration ur ett perspektiv som saknas i tidigare forskning. Det nya 

perspektivet ger en nyanserad bild av chefernas roll som administratörer och ger 

upphov till förslag om framtida forskning. 

 

Nyckelord: New Public Management, Administration, Första Linjens Chefer, 

Sjukvård  

 

 

  



 

 

Abstract 

Title: First line management, administration and New Public Management 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration, 15hp.  

Author: Patrik Jansson & Victor Holmlund 

Supervisor: Pär Vilhelmson, Kristina Mickelsson & Elena Ahmadi 

Date: 2015 - May 

 

Aim: The purpose of this study is to increase the understanding of how first line 

management in public organizations is effected by New Public Management related 

reforms and how they handle related administrative tasks.   

 

Method: The study is based on a deductive and qualitative methodology. We 

conducted 10 semi-structured interviews with first line managers in Swedish public 

healthcare organizations. A result is reached by a thematically constructed analysis 

were citations are presented and analyzed. 

 

Result & Conclusions: The study shows through the model that has been used that 

first line managers are highly affected by administrative tasks that can be linked to 

New Public Management. The participant managers see these related tasks as 

important for the organizations and natural in their profession. 

 

Contribution of the thesis: The study contributes with an increased understanding 

of the managing of first line managers and how it is affected by New Public 

Management related administration through a perspective that is lacking in 

previous research. The new perspective gives a nuanced view of the manager’s role 

as administrators and gives rise to suggestions of future research. 

 

Key words:  New Public Management, Administration, First Line Managers, 

Healthcare. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund och det nuvarande 

forskningsläget. Här beskrivs och motiveras behovet av studier inom det valda 

teoretiska området, vidare presenteras och motiveras studiens syfte, avgränsning och 

disposition. 

1.1 Bakgrund 

New Public Management (NPM) är en benämning på den organisationsstruktur som de 

senaste 20 åren fått stort genomslag i Europa, Nya Zeeland och Australien (Dunleavy, 

Margetts, Bastow & Tinkler, 2005; Gruening, 2001; Brignall, 2000). NPM är ett 

samlingsbegrepp för olika organisatoriska verktyg med syfte att minska skillnader 

mellan privat och offentlig sektor (Hood, 1995).  

 

Generellt har NPM ansetts vara det ledande paradigmet i offentlig organisationsteori 

och praktik sedan dess uppkomst (Levy, 2010). Omorganiseringen inom offentlig sektor 

har pågått i 25 år och enligt en rapport publicerad av Expert-gruppen för studier i 

offentlig ekonomi har varken kostnader eller effektivitet inom sjukvården förändrats 

nämnvärt (Arnek, 2014). 

 

I Sverige är debatten om NPM pågående, i en uppmärksammad serie debattartiklar i DN 

som tog avstamp i Stefan Löfvens artikel om hur ”Välfärdens yrken måste få sin frihet 

och status åter” (Löfven, 2014, 15 feb) beskriver Löfven enligt följande hur införandet 

av NPM har begränsat yrkesutövare i offentlig sektor: 

 

”Många yrkesgrupper i välfärden slår i dag larm om att deras arbete har kidnappats av 

ekonomiska ersättningsmodeller, administration och detaljreglering. 

Marknadsexperiment har genomförts inom verksamheter som inte har något med 

marknader att göra. Teorierna om New Public Management, som var tänkta att 

effektivisera välfärden, har i många lägen i stället byråkratiserat den” (Löfven, 2014, 

15 feb) 
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Generellt kan vi sammanfatta att den aktuella debatten om NPM’s vara eller icke vara 

kan beskrivas som en konflikt mellan NPM’s huvudsakliga syfte, att mäta, följa upp och 

kvantifiera organisationers prestationer i offentlig sektor, gentemot tilliten till dess 

utförare, och synsättet att låta de professionellas yrkesetik och kunskap leda vägen till 

höjd kvalitet inom välfärden. 

 

1.2 Problemdiskussion 

I takt med omorganiseringen i offentlig sektor har kraven på lönsamhet ökat och NPM 

har fått fotfäste i Europa. Arbetssätt som tidigare inte varit vedertagna i offentlig sektor 

har implementerats, målstyrning, decentralisering och en förändrad syn på 

medborgarens roll som konsument, dessa idéer och strategier har framförallt lånats från 

den privata sektorn (Almqvist, 2004; Hood, 1991). 

 

Public Management är i sig ett relativt nytt begrepp, Pollitt (2004) skriver att det bär lite 

vikt innan 1970-talet och att ledande akademiska journals fortfarande benämner sitt 

forskningsområde som offentlig administration. Hood (1991) myntade begreppet NPM i 

artikeln “A public management for all seasons?”. Begreppet bygger enligt Hood på så 

kallade megatrender inom offentlig administration, som syftar till att minska offentliga 

utgifter, personalkostnader samt att skapa kvasi-marknader genom att konkurrensutsätta 

offentlig sektor. 

 

Reformer av denna typ i offentlig förvaltning beskrivs av Pollitt (2004) som ett verktyg 

och tillvägagångssätt för att skapa effektivare organisationer. Vidare menar Pollitt att 

mål med sådana reformer är att skapa transparens, högre kvalitet, bättre ledning samt en 

mer kostnadseffektiv förvaltning.  

 

I spåren av NPM har forskare ifrågasatt om modellen är så bra i praktiken som den 

beskrivs i teorin (Hood, 1991). Det finns kritiker som menar att NPM och dess påstådda 

positiva effekter höjts ur proportion och att de i själva verket är ytliga, de underliggande 

problemen inom offentlig förvaltning kvarstår (Martin, 1983; Arnek, 2014).  

 

Mycket av den kritik som riktas mot NPM och införandet i offentlig sektor berör de 

aspekter som NPM var avsedd till att minska, exempelvis tidskrävande och ineffektiva 

processer. Hogget (1996) beskriver hur den ökade formaliseringen och införandet av 
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resultatstyrande processer snarare gett upphov till en mer tidskrävande arbetsmiljö än 

innan reformerna i offentlig sektor tog avstamp. Diefenbach (2009) menar att det finns 

en paradox i NPM som trots syftet att minska mängden standards och procedurer, 

praktiskt resulterat i mer administrativt arbete. 

 

I Butterfield, Edward & Woodall’s (2005) studie av polisen i Storbritannien finner de 

att implementeringen av NPM resulterat i oväntade bieffekter för chefer. Studien 

beskriver hur chefernas roll efter implementeringen av NPM har förändrats och ökade 

arbetsuppgifter av administrativ karaktär har tillkommit. Även Pavlov (2002) och 

Antonsson (2013) har i sina studier uppmärksammat att NPM medfört en förändring i 

chefers yrkesroll, arbetsuppgifter av administrativ karaktär ges idag en högre prioritet. 

Antonsson (2013) beskriver hur skiftet mot det mer administrativa arbetet har lett till en 

diskussion inom sjukvården. Fackförbund och chefer menar att utövandet av den 

ursprungliga yrkesrollen har blivit lidande, då uppdragets karaktär förändrats och ett 

tydligare ekonomiskt fokus har tillkommit. Ivarsson (2004) menar att den ständiga 

strävan efter effektivitet har resulterat i konsekvenser, där allt mer av de offentligt 

anställdas tid ockuperas av administrativa åtaganden. Både internt och externt beskrivs 

den ökade administrativa bördan som ett problem då denna typ av arbete tagit över 

huvudsakliga arbetsuppgifter, orsakat ineffektivitet samt flyttat chefer längre ifrån det 

operativa arbetet (Hogget, 1996; Diefenbach, 2009; Butterfield et al., 2005).  

 

Tidigare studier (Hagström, 2003; Skytt, Ljunggren, Sjödén och Carlsson, 2008) 

beskriver hur första linjens chefers roll i offentliga organisationer på senare år har 

förändrats. Chefernas arbetsbörda har ökat i spår av de reformer som tagits vid och 

innefattar nu mer strategiskt ansvar än tidigare. Forskarna beskriver hur det strategiska 

ansvaret fått ökat fokus i syfte att effektivisera organisationerna samt hur de nu utgör en 

väsentlig del av första linjens chefers arbetsuppgifter. Rosengren, Athlin och Segesten 

(2007) beskriver i linje med detta hur chefernas fokus har flyttats mer ifrån det dagliga 

arbetet till finansiellt inriktade frågor och administration. Tidigare studier (Rosengren et 

al., 2007; Karlsson, 2006; Keisu, 2009) understryker hur cheferna nu också får hantera 

finansiella krav från ledning och högre instanser utöver de förväntningar som redan 

funnits på dem.  
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Forskningen rörande chefskap är omfattande inom det företagsekonomiska ämnet, dock 

är de flesta studier utförda på högre chefer inom produktproducerande organisationer, 

det tycks finnas ett behov av studier som fokuserar på tjänsteproducerande 

organisationer och chefer i första linjen. Vidare behöver den specifika chefsgruppen 

belysas med andra perspektiv än den dominerande ledarskapsforskningen, som enligt 

Antonsson (2013) är otillräcklig för att beskriva chefers arbete då rollen som chef 

innefattar mer än att leda. Vidare finns ett flertal forskare och studier som belyst 

omorganiseringen av den offentliga sektorn, dock är det få som diskuterar de 

administrativa konsekvenser som uppkommit till följd av organisationsförändringarna 

(Ivarsson, 2004). 

 

Tidigare studier visar att yrkesrollen för första linjens chefer har förändrats i samband 

med reformer i offentlig sektor. Reformerna kan härledas till NPM och karaktäriseras av 

att effektivisera organisationerna och göra de mer resultatinriktade. Forskningen kring 

första linjens chefer visar att just den yrkesrollen i offentlig sektor har blivit mer 

strategiskt- och ekonomiskt inriktad, vilket studier visar är direkt kopplat till NPM 

(Rosengren et al., 2007; Skytt et al., 2008; Hagström, 2003). Den tidigare forskningen 

beskriver främst förändringen kring första linjens chefers yrkesroll ur ett 

ledarskapsperspektiv, där möjligheterna till att leda personal och vara nära det operativa 

arbetet försämrats av de nya, mer administrativt inriktade arbetsuppgifterna. 

 

Antonsson (2013) har i sin studie funnit att första linjens chefer i äldreomsorgen 

upplever en brist på ekonomisk kompetens samt att de efterfrågar mer utbildning för att 

hantera de ökade ekonomiska kraven från organisationen. Tidigare studier (Pavlov, 

2002; Butterfield et al., 2005; Rosengren et al., 2007; Keisu, 2009; Skytt et al., 2008; 

Hagström, 2003; Karlsson, 2006) visar att det finns en förskjutning av arbetsuppgifter 

för första linjens chefer, där en stor del av deras arbetsuppgifter gått till att bestå av 

administrativa sysslor. Konsekvenserna av förskjutningen i arbetsuppgifter beskrivs 

tydligt i ovan nämnd forskning, dock saknas studier som beskriver och analyserar hur 

första linjens chefer hanterar den förändrade rollen. Vi vill därför med vår studie skapa 

en ökad förståelse för hur cheferna hanterar sin roll som administratörer. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att skapa ökad förståelse för hur första linjens chefer i offentlig 
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sektor påverkas av införandet av NPM relaterade reformer och hur de hanterar 

administrativa uppgifter. 

1.4 Avgränsningar 

Studien är riktad mot offentlig verksamhet och har genomförts inom vården. 

Avgränsning inom området har gjorts och de första linjens chefer som medverkar i 

studien tjänstgör i primär- och slutenvården. Studien är geografiskt avgränsad till 

Gävleborgs län.  

 

1.5 Disposition 

Figuren nedan beskriver arbetets disposition och framställan. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    Figur 1 (Egen)  

 

I det inledande kapitlet återges en mindre överblick av New Public Managements 

inverkan på första linjens chefer i offentlig verksamhet. Därefter framförs syftet med 

studien och dess avgränsningar. I den teoretiska referensramen presenteras tidigare 

forskning, samt en teoretisk modell som utvecklats för studiens syfte. Metodkapitlet 

beskriver tillvägagångssätt, etiska aspekter och kvalitetsmått för studien. I resultat och 

analys presenteras det empiriska arbetet vilket knyts till den teoretiska grunden. 

Avslutningsvis framförs studiens diskussion och bidrag, samt förslag på framtida 

forskning.  

Inledning 

Teoretisk referensram 

Metod 

Resultat och analys 

Avslutande diskussion 
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2. Teoretisk referensram 

Följande kapitel presenterar tidigare forskning inom områdena NPM, administration 

och första linjens chefskap. Kapitlet avslutas med en sammanställande modell som 

utgör studiens perspektiv. 

 

Studiens teoretiska referensram grundas i tidigare forskning och studier, främst 

vetenskapliga artiklar. Kapitlet avslutas med en teoretisk modell som knyter samman 

den tidigare forskningen och framhåller de teman som haft en viktig roll för att fånga 

studiens perspektiv och syfte. Vi redogör för begreppen administration och New Public 

Management i den utsträckning, och i det format vi anser relevant för vår studie. Vi har 

valt att avgränsa oss efter denna struktur då området är omfattande, samt att definitioner 

inte är samstämmiga. NPM är ett samlingsbegrepp för reformer som tog plats i offentlig 

sektor under 80-90 talet runt om i Europa, vilket gör att det i teorin inte finns någon 

entydig definition av begreppet, däremot finns grunder och visioner inom NPM som är 

allmänt accepterade som utgångspunkter. 

 

Administration är ett omfattande ämne inom organisationsforskningen, i arbetet med 

tidigare studier har vi noterat en avsaknad av enig definition. Vi har därför sett ett behov 

av att avgränsa oss, vi har funnit en modell i den tidigare forskningens som vi anser är 

relevant och utgör grunden till det administrativa perspektiv vi antagit i studien. 

 

Vår avsikt är att den teoretiska referensramen skall visa hur NPM, administration och 

första linjens chefer påverkar varandra och således motiverar studien och dess syfte. Vi 

kommer att börja med begreppen var för sig, för att sedan knyta ihop dessa med en egen 

modell som avslutar den teoretiska referensramen. 

 

2.1 New Public Management 

Under denna teoridel redogör vi för begreppet NPM. Inledningsvis beskrivs begreppet i 

sin helhet för att sedan förtydliga de delar i NPM som vi anser har varit viktiga för 

denna studie, dessa delar utgör underrubrikerna. 

 

Under 80-talet genomfördes flertalet reformer inom offentlig sektor i många av OECD 

länderna (Hood, 1991). Dessa reformer utgjorde paradigmet för organisering av 

offentlig sektor under 80-90 talet och gick under begreppet NPM (Hood, 1995). 
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Generellt består NPM av sju olika dimensioner av organisationsförändring som 

eftersträvas, dessa dimensioner är allmänt accepterade och nämns ofta när NPM 

beskrivs. Hood (1995) benämner dem som decentralisering, konkurrensutsättning, 

privat sektors management-struktur, disciplinerad resurshantering, ökad transparens 

med mindre policys och processer, resultatmätning och kostnadseffektivisering. 

 

NPM förespråkar den privata sektorns organisationskultur och leder till att offentliga 

organisationer omstrukturerar sig och går mot en mer vinstdrivande utformning av 

verksamheterna. Hood (1991) sammanfattar NPM´s dimensioner som en strävan efter 

att minska skillnaderna mellan privat och offentlig sektor. Syftet är att minska offentliga 

utgifter genom effektivare och mer resultatinriktad styrning i organisationerna.  

 

Laurence och Lynn (1998) beskriver NPM genom tre aspekter. Den första aspekten är 

den dokumenterade utvecklingen av offentlig förvaltning, med syfte att fokusera på 

prestationsmotiverande administration och läror inom management som passar 

kontexten. Den andra aspekten Laurence och Lynn lyfter är ökad jämförelse i hur 

offentlig förvaltning utförs, och dess administrativa reformer. Sist beskriver forskarna 

integreringen av avancerade konceptmodeller såsom ekonomiska, sociala och 

psykosociala modeller, för utvecklingen av offentliga institutioner och management, 

vilket medför möjligheterna att utföra teori grundat arbete.  

 

Andrews och van de Walle (2012) beskriver NPM som en modell för att dra ned på 

offentliga utgifter och skapa förutsättningar för att förse samhället med kvalitetsservice 

till en lägre kostnad. Vidare förklarar forskarna hur detta enligt NPM som modell görs 

med inspiration från det privata näringslivet, där utveckling av komplexa 

prestationsstyrande modeller, outsourcing och en mer kundservice orienterad filosofi är 

centrala. För stora offentliga utgifter är ett återkommande ämne inom NPM och tycks 

vara en av anledningarna till att reformerna blev ett paradigm inom offentlig 

förvaltning. När nationer behövde minska statliga kostnader och slimma offentliga 

organisationer blev NPM en trend i sammanhanget och vägen att gå. 

 

NPM´s genomslag kan härledas till fyra olika administrativa ”megatrender” som är: 

Försök till att minska eller sakta ner offentlig sektors ökande omsättning i form av 

offentliga utgifter och bemanning. Skiftet mot privatisering och kvasi-privatisering samt 
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steg ifrån tidigare syn på offentlig verksamhet med nytt fokus på service och hur det 

tillhandhålls. Utveckling av automatiseringen inom IT, produktion och distribution av 

offentliga tjänster och utvecklingen av en mer internationell agenda med ökat fokus på 

generella problem med offentlig förvaltning. Utformning av policys, beslutsfattande och 

internationellt samarbete mellan myndigheter (Hood, 1991). 

2.1.1 Konkurrensutsättning 

O´Flynn (2007) beskriver uppkomsten av NPM som en reaktion på uppfattade brister i 

den traditionella byråkratin i offentlig sektor. Vidare understryker författaren att 

införandet av konkurrens i offentlig sektor har varit central för utvecklingen av NPM. 

Detta beskriver O´Flynn var ämnat för att öka effektiviteten i organisationerna samtidigt 

som valmöjligheter för allmänheten skapades. 

 

Manning (2001) beskriver hur den nya marknadsorientering NPM medfört, igenom 

införandet av konkurrens, gjort att både publika och privata organisationer kan 

konkurera om att tillhandhålla samma tjänster. Detta har medfört att de offentliga 

organisationerna måste fokusera mer på kostnadsreducering och effektivisering av sina 

produkter för att erbjuda konkurrenskraftiga alternativ. Vidare påpekar Manning att 

NPMs syfte med detta och hela dess managementkultur var att sätta fokus på 

medborgaren, kunden, genom att erbjuda fler valmöjligheter och resultatmätning, vilket 

ger ökad transparens. Detta tyder på att NPM medfört att offentliga organisationer 

måste skifta fokus och arbetssätt för att bli mer tilltalande för kunden i och med 

införandet av konkurrens. 

 

 Konkurrens och transparens medför att samhället kan ställa högre krav på 

organisationerna som måste bli kostnadseffektivare. Dunleavy et al., (2006) beskriver 

hur introduceringen av konkurrens kommer ifrån teorin om att separera beställare och 

utförare av en produkt eller service från varandra av moraliska själ, samt ge möjligheten 

till att fler aktörer kan tillhandahålla produkter och tjänster vilket leder till ökad 

konkurrens. 

2.1.2 Decentralisering 

Diefenbach (2009) understryker att NPM inte bara handlar om en reviderad strategisk 

inriktning utan också mycket om interna förändringar och strukturer. Vidare påpekar 

författaren att just decentraliseringen är ett av de primära objektiven för att nå en större 
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flexibilitet inom organisationer och minska den hierarkiska strukturen. Detta beskriver 

författaren ackompanjeras av ett ökat fokus på effektivare processer inom organisationer 

som genomsyras av snabbare beslutsfattande, bredare internt samarbete och 

standardisering av processer. 

 

Hood (1991) beskriver decentraliseringen som en del av skiftet från fokus på 

procedurer, som han menar fanns i den gamla byråkratin, och mer fokus på resultat. 

Vidare påpekar Hood att det också syftar att upplösa enhetsstrukturerna som funnits i 

offentlig sektors organisationer, och skapa en mer platt organisationsstruktur där 

medarbetare jobbar närmre varandra. NPM kan anses stå för en minskning av den 

hierarkiska ordningen och förespråkar ett större och närmare samarbete inom 

organisationerna, för att effektivare utnyttja verksamhetens resurser. Det tyder på att 

NPM medfört omorganiseringar i offentlig verksamhet, där man gått ifrån tydlig 

hierarki med tidskrävande processer och policys, till en mer homogen organisation, där 

man försöker tidsoptimera sitt sätt att arbeta och helt enkelt bli mer effektiva.   

2.1.3 Kostnadsmedvetenhet 

Kostnadsmedvetenheten är en aspekt som påverkat offentliga organisationers sätt att 

arbeta. Organisationerna har gått till att införa kontroller och redovisning i större 

utsträckning än tidigare för att se till att inte verksamheterna är ineffektiva i sin 

resurshantering. Hood (1995) beskriver hur New Public Management syftar att få en 

ökad kontroll av produktionen inom offentliga organisationer igenom att mäta 

produktionens kostnader. Vidare beskriver Hood hur detta går hand i hand med att lägga 

ett ökat fokus på resultat inom organisationen, och hur det kan leda till en 

operationalisering där prestation blir drivande och centralt.  

 

Hood (1995) förklarar att det i praktiken handlar om att gå från en mer detaljerad 

redovisning av särskilda aktiviteter i organisationen till en mer breddad, 

kostnadscentrerad redovisning där helhetsbilden är det centrala. Hood (1991) nämner 

också att ett ökat fokus på hur resurser fördelas inom organisationerna är en viktig 

aspekt för att öka kostnadsmedvetenheten. Avslutningsvis beskriver Hood (1995) att 

resurserna skall fördelas med disciplin och organisationer skall generellt försöka att 

göra mer med mindre. 
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2.1.4 Resultatmätning 

Thomas och Davies (2005) förklarar utvecklingen av resultatmätning inom NPM som 

införandet av flertalet verktyg för att mäta effektiviteten inom offentlig förvaltning. 

Detta understryker författaren görs för att mäta både individer, enheter och 

organisationer som helhet. Resultatmätningen NPM förespråkar har medfört en ny 

arbetsmiljö för de anställda i de offentliga organisationerna. Arbetsmiljön idag kan 

anses vara mer krävande och pressande än tidigare. I offentliga organisationer 

förekommer prestationsmätning ända ned på individnivå i större utsträckning idag än 

tidigare. 

 

Diefenbach (2007) bekräftar att resultatmätningen inom NPM är en av kärnorna i 

begreppet. Vidare beskriver han i samband med detta hur systematiska uppföljningar av 

organisatoriska och individuella prestationer skall göras via kontrollsystem, 

prestationsindikatorer och standardiseringar. Detta beskriver Diefenbach syftar till att 

skapa en ökad produktivitet, effektivitet och kvalitet i arbetet, samt bidra till en ökad 

motivation hos de anställda. 

 

2.2 Administration 

Administration inkluderas idag i forskningsområdet organisationsteori och har 

genomgått stora förändringar över tid. Den tidiga skolan inom administrationsområdet 

byggde kraftigt på strukturer som exempelvis kontrollspannet, och forskningsgrunden 

var normativ och praktiskt inriktad (Ivarsson Westberg, 2002). Det paradigmskifte som 

förändrade den tidiga administrationsskolan beskrivs av Litchfield (1959) som skiftet 

från administrationens konst till administrationens vetenskap.   

 

Enligt Ivarsson (2002) har området närmast upphört att existera i sin ursprungliga form, 

den rationella administrationen har fortlevt, den vetenskapliga administrativa teorin har 

sedan 1960-talet brutits upp och inkluderas idag i organisationsteorin. Forsell och 

Ivarsson (2000) beskriver hur den förändring som skett rörande begreppet 

administration i modern tid, där vi gått in i en era av ”management”, bidrar till något av 

en historielöshet. Detta kan tolkas som att administrationsforskningens historielöshet, 

inkluderandet i organisationsteorin och den rådande management eran har lett till att 

modern forskning om administration och administrativa processer är begränsad. 
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Ivarsson (2002) menar att begreppet är underutvecklat och att det inte finns någon tydlig 

samstämmighet i litteraturen rörande dess innebörd. Detta påstående stöds av Antonsson 

(2013) som menar att administration och vad som anses vara administrativt arbete inte 

är preciserat. Den otydlighet vi funnit i tidigare forskning rörande begreppets innebörd 

tycks även vara aktuell i praktiken, Antonsson (2013) beskriver hur administration i 

praktiken definieras med hjälp av sin motsats, begreppet återges ofta genom en 

negation.  

 

Ivarsson (2002) menar att den definition som återges av litteraturen, likväl som den 

allmänna betydelsen närmast kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för aktiviteter och 

processer i organisationer. Den tidigare forskningens gemensamma nämnare är att 

administration överlag definieras som arbetsuppgifter utanför organisationens 

kärnverksamhet. Den generella och vedertagna betydelsen av administration är en 

väldigt bred beskrivning, vilket kan leda till otydlighet, processer som kanske inte är 

administrativa kan möjligtvis inkluderas. Likväl kan nytillkomna arbetsuppgifter 

automatiskt kallas administrativa. Denna tolkning stöds av Antonssons (2013) 

forskning, där cheferna i studien anser att majoriteten av nytillkomna uppgifter är 

administrativa. 

 

För att förenkla begreppets betydelse delar Ivarsson (2002) upp administration i två 

delar, aktiviteter och processer. Ivarsson menar att administration som process är 

abstrakt och teoretisk, exempelvis ledning och styrning. Administration i dess 

aktivitetsform beskrivs som mer konkret, exempelvis arkivering eller journalföring.  

Ivarsson menar att administrationsbegreppets otydlighet ofta leder till felaktiga eller 

otydliga resonemang, på grund av att processer och aktiviteter inte separeras från 

varandra. Ivarsson menar att administration som process inte är en konkret administrativ 

arbetsuppgift, dock kan de lednings- och styrningsprocesser som pågår i organisationen 

leda till en förändring eller ökning av konkreta administrativa arbetsuppgifter. Ivarsson 

lämnar i sin studie ett förslag till definiering av begreppet, som bygger på den 

vedertagna idén att organisationer existerar som verktyg med syfte att fullgöra en av 

huvudman eller uppdragsgivare avsedd uppgift.  
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”Administrativt arbete är sådant arbete som syftar till att styra, samordna, kontrollera 

och på andra sätt underlätta och stödja produktionen av varor och tjänster.” (Ivarsson, 

2002, s 3). 

 

Denna definition av administration som begrepp ger en tydlig distinktion i vad som kan 

benämnas vara administrativt. Definitionen inkluderar grundläggande processer som 

kan bedömas som administrativa, samtidigt som den vilar på att själva avsikten med 

uppgiften är avgörande för om den ska bedömas som administrativ eller inte. 

 

2.3 Administrationsmodell 

Den otydlighet som finns i begreppet skapar ett behov för ett förtydligande av olika 

administrationstyper. Ivarsson (2002) har utvecklat en modell som förenklar och 

tydliggör administration i processform. 

 

 

                   Figur 2 Ivarssson (2002) 

 

I modellen består administration av de olika delarna konstituerad-, effektiviserande- och 

legitimerande- administration. Modellen beskriver funktionaliteten, förändringsorsaker 

samt kopplingar mellan organisatoriska förändringar och vilken typ av administrativ 

process de påverkar. Modellen gör det möjligt att kategorisera och tematisera 

administration i praktiken, samtidigt ger den en möjlighet att härleda olika processer till 

förändringsorsaker. Detta gör att modellen kan fungera som ett verktyg för att analysera 

administrativa processer. 



 

13 

 

 

Den konstituerade administrationen är baserad i kollektiv handling, för att utföra något i 

samspel med andra krävs en samordning mellan parterna. Dessa delar i samspelet 

beskrivs av Ivarsson (2002) som planering, arbetsfördelning, samordning och 

kommunikation. Författaren framhåller dock att graden av formell administration 

varierar kraftigt inom den konstituerade administrationen, då en familjs planering, 

arbetsfördelning, samordning och kommunikation inte visar samma formaliseringsgrad 

som en stor långsiktigt varaktig organisation. Ivarsson anser att den konstituerade 

administrationen är den process som sammanhåller organisationer och är oundgänglig i 

organisationsprocessen. Administration i sin konstituerade form beskrivs i forskningen 

som en förutsättning för en organisations existens (Ivarsson, 2002), vilket leder till att 

administration av denna typ rimligtvis inte påverkas i lika stor utsträckning av reformer 

som andra delar i modellen. 

 

Den effektiviserande administrationen som process består framförallt av ledning, 

styrning, kontroll och organisering. Ivarsson (2002) menar att upprättandet av 

administrativa system och rutiner utgör ledningens huvudsakliga uppgift.  

Enligt Ivarsson beror förändringar i denna typ av administration i huvudsak på tre 

faktorer i en organisations utveckling, ökad komplexitet, inordning i regelverk, samt 

påverkan från omvärlden. Den administrativa produkten av en organisations ledning, 

styrning och organisering står i relation till organisationens komplexitet. Ivarsson 

(2002) menar att samordning och effektivisering av arbetet i en mindre organisation 

kräver mindre mängd administrativa processer och aktiviteter än i en större och mer 

komplexa organisationer. Detta påstående är väl förankrat i managementskolan och 

myntades av Mintzberg (1979). Organisationens komplexitet är på så vis avgörande för 

mängden effektiviserande administration. Offentliga organisationer har sedan 

implementeringen av NPM på 80- och 90-talet växt kraftigt, vilket i enlighet med 

Ivarssons modell leder till ökad administration av den effektiviserande typen. 

 

Regler, lagar och förordningar påverkar organisationen genom olika krav. Denna 

reglering ger upphov till effektiviserande administration, exempelvis tvingande mål- 

och resultatstyrning samt årsredovisning. Enligt Ivarsson (2002) finns det vid varje 

givet tillfälle någon administrativ process eller aktivitet som uppstått till följd av 

organisationens inordning i samhällets regelverk. Inköp, personaladministration och 
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ekonomifunktioner ingår även de under den effektiviserande administrationen. Denna 

typ av reglering har ökat i offentliga organisationer till följd av NPM, sammantaget 

tyder Ivarssons modell och den teori som presenteras under NPM på att effektiviserande 

administration är den typ av process som ökat mest. 

 

Den legitimerande administrationen är den del av administrationsforskningen som fått 

minst uppmärksamhet enligt Ivarsson (2002), en anledning till detta är att begreppet och 

processerna som ingår är relativt nyupptäckta. Ivarsson belyser hur marknadsreformer 

framförallt inom offentliga organisationer leder till en ökad grad av administration och 

administrativa processer. Förändringar av organisationsklimatet har lett till att 

legitimerande processer närmast kan beskrivas som ett krav från samhället. 

 

Legitimerande administration är de processer som pågår utanför professionens 

verksamhetsmässiga uppgifter. Kvalitetssäkring, miljöcertifiering och 

jämställdhetsarbete är exempel på legitimerande administrativa processer (Ivarsson, 

2002). Dessa legitimerande processer uppstår till följd av den institutionella 

omgivningen och externa krav. Den legitimerande administrationen kan relativt enkelt 

rationaliseras bort i teorin, då processerna som ingår inte är direkt nödvändiga för 

organisationens produktion. I praktiken är detta svårare då den institutionella 

omgivningen kräver att organisationen uppvisar legitimitet, för att inte uppfattas som 

gammalmodig och stel (Ivarsson, 2002). 

 

2.4 Första linjens chefer 

Följande avsnitt visar tidigare forskning kring begreppet första linjens chefer. De 

tidigare studierna ligger till grund för hur vi ser på första linjens chefer och också varför 

vi tycker att de passar in i vår studie. Studierna visar att det är en yrkesgrupp som 

påverkats av reformer i offentlig sektor, och särskilt inom vården på ett sätt som kan 

härledas till administration och NPM. 

 

Wolmesjö (2005) beskriver första linjens chefer som de chefer som befinner sig mellan 

överordnade chefer, samt politiker och medarbetare. Vidare beskriver forskaren hur 

detta vanligtvis kan vara en utsatt position där lojaliteten mot dessa parter kan vara svår 

att balansera, då det efterfrågas krav och prestation från olika håll. 
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Mer sammanfattande beskriver Wolmesjö (2005) sin syn på första linjens chefer som de 

chefer som hanterar krav på effektivitetsaspekter som ställs från överordnade ledning 

och politiker i form av besparingar och måluppfyllelse, samt krav på 

kommunikationsaspekter i form av medbestämmande och flexibilitet inom 

arbetsorganisationen, som ställs av medarbetare och brukare.  

     Figur 3 Wolmesjö (2005) 

 

Hagström (2003) sammanfattar första linjens chefer som de personer som skall vara 

uttolkare av organisationens strategiska mål, samtidigt som de ska arbeta och leda 

personalen. Hagström beskriver vidare hur första linjens chefer besitter en position där 

arbetsbelastningen ofta är hård och har ökat sedan 2000-talet då taktiska 

ledningsfunktioner inkluderats i arbetet och blivit mer omfattande. Tidigare forskning 

tyder på att första linjens chefers arbetsuppgifter består av att både leda personalen och 

samtidigt agera strategiskt i arbetet med måluppfyllelse, besparingar och taktiska 

ledningsfunktioner, där de senare arbetsområdena tycks vara något som tillkommit 

denna yrkesroll på senare år.      

  

Detta påpekar Hagström (2003) särskilt har skett inom sjukvården och för dess 

avdelningschefer, vidare beskriver han i linje med Wolmesjö (2003) hur första linjens 

chefers arbetssituation genomsyras av ett dilemma där man av tradition förväntas 

upprätthålla den gamla arbetsledarrollen, vilket syftar på hög närvaro och fokus på det 

operativa. 

 

Karlsson (2006) beskriver första linjen chefers direktkontakt med den praktiska 

verksamheten och avsaknaden av ytterligare chef där emellan som signifikativt för 

yrkesgruppen. Vidare förklarar författaren att första linjens chefer har något av en 

mellanställning där de fungerar som en buffert mellan överordnade och underordnade 

nivåer. Karlsson menar att första linjens chefer befinner sig närmast personalen och 
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längst ut i verkställarledet, samtidigt som de även verkställer politiska och 

administrativa beslut. 

 

Vidare betonar Karlsson (2006) att verksamheten första linjens chefer bedriver direkt 

påverkar brukare, anhöriga och personalen, samt att konsekvenserna av administrativa 

och politiska beslut blir tydliga och direkta för de som berörs. Detta beskriver en utsatt 

situation där Karlsson med hjälp av tidigare forskning målande beskriver detta som en 

”klämsits” eller ett ”korstryck” mellan olika intressenters krav och förväntningar. 

 

Keisu (2009) beskriver i linje med Karlsson (2006) första linjens chefer som de som 

återfinns närmast den operativa kärnan inom organisationer, och i och med det befinner 

sig i vad Keisu beskriver som ett korsdrag mellan motstridiga intressen, lojaliteter och 

krav. Vidare beskriver författaren att cheferna i första linjen är arbetsgivarrepresentanter 

samtidigt som de jobbar nära underställd personal i vardagspraktiken. Författaren 

förklarar detta som en komplex arbetssituation då cheferna förväntas genomdriva beslut 

ovanifrån som kan påverka underställd personal negativt.  

 

Rosengren, Athlin och Segesten (2007) presenterar i sin studie uppgifter på hur första 

linjens chefer inom vården på senare år haft en orimligt ökad arbetsbörda där cheferna 

upplever hur de distanserat sig från vården av patienter. Fokus har flyttas från att stödja 

personal och utveckla det dagliga arbetet till att fokusera på administration och 

finansiella frågor. I linje med både Karlsson (2006) och Keisu (2009) beskrivs en 

situation där cheferna förväntas hantera krav uppifrån rörande budget och liknande 

samtidigt som personalen förväntar sig stöd och ledande från samma chefer. 

 

Skytt, Ljunggren, Sjödén och Carlsson (2008) beskriver också första linjens chefer inom 

vården som en roll som förändrats i och med en decentralisering av beslutsfattandet, 

vilket gjort att cheferna gått från att ha ett övergripande ansvar för patienterna och 

dagliga verksamheten till ett personal- och budgetansvar dygnet runt. Detta ökade 

ansvar förklarar författarna syftar till att öka den organisatoriska effektiviteten och 

verkningsgraden. Det vi kan se i tidigare forskning är hur första linjens chefers roll 

förändrats på senare år och på flera håll konstateras den ha blivit mer inriktad på 

ekonomi och administrativt arbete. Förändringen nämns ofta i samband med begrepp 

som vi sett i NPM som måluppfyllelse, decentralisering och effektivisering. 
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2.5 Teoretisk modell 

Arbetet med den teoretiska referensramen har visat behov av att förstå hur första linjens 

chefer upplever NPM och administration ur ett annat perspektiv än 

ledarskapsperspektivet. Modellen vi presenterar i detta avsnitt utgör grunden till 

perspektivet i studien. Vi har utvecklat en modell utifrån tidigare forskning. Syfte med 

modellen är att via tematiseringar tydliggöra sambandet mellan NPM, effektiviserande 

administration och första linjens chefskap. 

 

Den tidigare forskningen visar att NPM medfört administrativa processer för första 

linjens chefer. Effekterna av administrationen har studerats tidigare, dock i ett 

perspektiv där fokus varit på den medföljande förskjutningen av ledarskapet. Modellen 

nedan beskriver hur delar av organisationsförändringarna till följd av NPM har ökat den 

administrativa bördan för cheferna. I modellen har vi avgränsat administration till 

administration som påverkar förstalinjens chefer genom ett ökat lednings, styrnings, 

kontroll och organiseringsarbete. Effektiviserande administration är den del av 

Ivarssons (2002) modell vi anser ligger närmast första linjens chefer och påverkar dem i 

störst utsträckning. Vi anser att det således är rimligt att avgränsa studien till den 

effektiviserande administrationen och första linjens chefers förmåga att hantera rollen 

som administratörer. 

 

Mål- och resultatstyrning samt decentralisering är vedertagna begrepp från NPM som vi 

efter teorigenomgången har kunnat binda till effektiviserande administrativa processer. 

Interna och externa krav ger även det upphov till ökad administration för första linjens 

chefer. När vi beskriver interna och externa krav är utgångspunkten att dessa krav 

härstammar från NPM reformer. Exempelvis kan vi härleda prestationsmätning till 

NPM reformer, vilket har skapat effektiviserande administration för cheferna i form av 

interna krav. Likaså kan vi härleda ökade krav på kontroll till NPM, vilket skapat 

effektiviserande administration för cheferna i form av externa krav.  
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                        Figur 4 (egen) 

     

Det återspeglas i tidigare forskning att första linjens chefer direkt eller indirekt påverkas 

av den ökade mängden av mål- och resultatstyrning (Rosengren et al. 2007). Det 

förändrade arbetet kräver ytterligare kompetens utöver den ursprungliga professionen. 

Chefer i första linjen förväntas hantera uppgifter som tidigare varit utanför deras 

ansvarsområde. Samtidigt pekar tidigare studier på att cheferna upplever att de saknar 

viss ekonomisk kompetens (Antonsson, 2013). Vi menar att forskningen tyder på att 

mål- och resultatstyrning är en av de delar i NPM som har störst inverkan på första 

linjens chefer och det effektiviserande administrativa arbetet. Med motiveringen att 

mål- och resultatstyrning medfört effektiviserande administrativa processer har vi valt 

att inkludera denna typ av NPM reform i den teoretiska modellen. 

 

Decentralisering är enligt teoriöversikten ett av NPMs huvudsakliga mål för att uppnå 

effektivare organisationer (Hood, 1991). Avsikten med decentralisering är att sprida 

beslutsfattandet närmare det operativa arbetet för att åstadkomma en ökad 

organisatorisk flexibilitet. Samtidigt finns en eftersträvan att uppnå en effektivare 

organisationsstruktur där medarbetarna arbetar närmare varandra (Diefenbach, 2009). 

Första linjens chefer påverkas av att beslutsfattande som tidigare varit utanför deras 

befogenhet, nu mer ingår i arbetet, en form av delegering av beslutsfattande har skett 

vilket vi menar leder till en ökad mängd effektiviserande administration för första 

linjens chefer. Tidigare forskning visar även att decentralisering får andra konsekvenser, 

Antonsson (2013) beskriver ett totalansvar, Skytt et al. (2008) stärker detta resonemang 

Effektiviserande 
Administration 

Mål- och 
resultatstyrning 

Första linjens chefer 

Decentralisering Interna krav Externa krav 
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i sina studier då de beskriver hur cheferna har ett dygnetrunt ansvar för allt från personal 

till budget. 

 

Interna krav i modellen syftar på krav som berör prestation och resultat. Detta är en 

central del inom NPM och beskrivs av Hood (1995) som en operationalisering av 

offentliga organisationer med avsikt att göra resultat och prestation mer drivande. Första 

linjens chefer befinner sig i ett korstryck mellan de ökande interna kraven (Karlsson, 

2006). Interna krav som begrepp kan innehålla allt från personalens önskan till 

ledningens produktionsmål, i modellen väljer vi att avgränsa dessa krav genom att utgå 

från NPMs resultat och prestationsmätning. Vi menar att interna krav i denna kontext 

består av rapporterings-, uppföljnings- och produktionskrav. I Ivarssons (2002) modell 

beskrivs även dessa processer som effektiviserande administration. 

 

NPM har medfört en förändrad marknadssyn för stora delar av den offentliga 

verksamheten (Hood, 1991). Avsikterna med den förändrade marknadssynen är att 

konkurrensutsätta organisationerna och på så vis skapa effektivare produktion och ge 

allmänheten valmöjligheter (O´Flynn, 2007). Denna förändring påverkar rimligtvis 

första linjens chefer genom de ökade krav på transparens som beskrivs av Manning 

(2001). Transparens och konkurrensutsättning innebär i vår mening att organisationen 

behöver utföra ökad resultatmätning, för att ge allmänheten en större inblick i 

organisationen. Samtidigt behöver verksamheten höja sin kundfokus för att överleva 

konkurrensen, vilket stöds av Mannings forskning. Det finns dock en problematik 

rörande externa krav och den effektiviserande administration som beskrivs i Ivarsson 

(2002) modell. Problematiken i den teoretiska modellen grundas i att vissa externa krav 

kan härledas till legitimerande administration. Vi har valt att placera externa krav i vår 

teoretiska modell med anknytning till effektiviserande administration på grund av att 

utgångspunkten i studiens resonemang är NPM och den förändrade marknadssynens 

avsikt att effektivisera organisationer. Hade perspektivet i studien inte varit NPM 

baserat hade delar av externa krav rimligtvis delats upp i både effektiviserande och 

legitimerande administration. 
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3. Metod 

I följande del presenteras de metodval som gjorts vid utformningen av studien, samt den 

ansats vi haft i utförandet av studien. Vidare förs en diskussion rörande 

tillvägagångssätt för datainsamling, kvalitén och trovärdigheten i materialet samt de 

etiska aspekter som bemöts under studien. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Då studien avser att skapa förståelse för företeelser ur första linjens chefers perspektiv 

och dess sociala verklighet, samt tolka beskriva och förklara de företeelser studien 

närmar sig, har en kvalitativ metod valts. Studien har antagits med ett synsätt som går i 

linje med den kvalitativa metodologin och dess utövande. 

   

I enlighet med studiens syfte att skapa förståelse för första linjens chefs perspektiv i den 

specifika kontexten faller metodvalet sig naturligt. Tonvikten vid kvalitativa studier 

ligger enligt Bryman & Bell (2014) oftast på ord snarare än kvantifieringar, vidare 

menar de att fokus i kvalitativa studier ligger på förståelse av den sociala verkligheten, 

vilken grundas i ett socialt samspel mellan individer. Ahrne (2011) menar att vissa typer 

av frågor endast går att svara på med hjälp av kvalitativ metod, exempelvis om 

forskaren vill beskriva eller tolka något, är den kvalitativa metoden att föredra. 

 

Kvantitativ och kvalitativ forskning kan sägas göra skillnad vid vad som accepteras som 

legitim och acceptabel kunskap enligt Bryman & Bell (2014). Den kvalitativa metoden 

antar ett synsätt som kallas tolkningsperspektivet, medan den kvantitativa metoden 

bygger på det naturvetenskapliga synsättet. I den kvalitativa metoden eftersträvar 

forskare ofta att återspegla världen ur människans perspektiv, då människan själv är 

förmögen att reflektera över sin egen sociala verklighet (Bryman & Bell, 2014). 

 

När människors sociala verklighet står i fokus är en kvalitativ intervjustudie lämplig. 

Studien syfte har angripits med kvalitativa intervjuer, kategorin beskrivs av Bryman & 

Bell (2014) som ett samlande begrepp för flertalet olika intervjutekniker. 

Utgångspunkten för studiens empiriska insamling är semistrukturerade intervjuer, vilket 

ger en möjlighet att följa upp och vidareutveckla frågeställningen vid speciellt 

intressanta fenomen eller påståenden. Bryman & Bell (2014) menar att denna typ av 

intervjuteknik följer ett frågeschema, men lämnar rum för följdfrågor vid speciellt 
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intressanta svar. Under intervjustudiens gång har intervjuguiden utvecklats och 

anpassats, dels för att skapa en tydlighet gentemot respondenterna, dels för att 

intressanta fenomen och frågeställningar har tillkommit under intervjustudiens 

fortskridande. 

 

3.2 Forskningsansats 

Studien tar avstamp i teorin, vilket anses vara en deduktiv ansats (Bryman & Bell, 

2014). Att denna forskningsansats antagits grundas i det förarbete samt det intresse som 

funnits för det teoretiska området. Med avsikt att specificera studiens syfte följde 

studiens förarbete en process som närmast kan beskrivas som en teoriöversikt. Ur 

processen uppkom teorier och modeller som beskriver forskningsområdet, med dessa 

teorier och modeller som grund utförs en analys och förklaring av det empiriska 

materialet.  

 

Under studiens gång har forskningsansatsen förändrats, till följd av arbetsgången och 

det som uppenbarat sig under det empiriska insamlingsarbetet. Flexibilitet har visat sig 

vara av största vikt, då slutförandet av intervjustudien och sammanställningen krävde en 

återgång till det begreppsliga och teoretiska arbetet. 

 

Bryman & Bell (2014) återger en standardiserad modell för den kvalitativa 

forskningsprocessen där en induktiv ansats beskrivs som norm. Modellens flöde börjar i 

generella frågeställningar och leder senare ut till insamling av data, analys av data och 

upprättande av teoretiskt ramverk. Den deduktiva ansatsen i denna studie motiveras 

genom studiens förarbete, teorireflektioner och det faktum att tidigare forskning utgör 

grunden i studien och är således utgångspunkten för syftet.  

 

3.3 Datainsamling 

Studiens teoretiska referensram har varit utgångspunkt i insamling av empirisk data, 

detta på grund av en önskan att bidra kumulativt till forskningsområdet. 

Datainsamlingsmetoden bygger på semistrukturerade intervjuer, arbetsmetoden har 

möjliggjort en överskådlig kategorisering och tematisering av intervjuguiden, den 

semistrukturerade intervjuguiden har även bidragit till en tydlig struktur för 

datainsamling och empirisk framställan. Valet av datainsamlingsmetod bygger på 
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författarnas grundsyn att samtal med människor kan generera data för analys (Bryman 

& Bell, 2014). 

 

Semistrukturerade intervjuer har möjliggjort ett strukturerat tillvägagångsätt, samtidigt 

som det gett en flexibilitet att infånga ett så nyanserat och fullständigt empiriskt 

underlag som möjligt. Intervjuguiden har tillåtit flexibilitet till följdfrågor och kortare 

diskussioner rörande det specifika ämnesområdet. Bryman & Bell (2014) menar att 

tonvikten vid just semistrukturerade intervjuer bör ligga vid flexibilitet. Marlow (2001) 

menar att semistrukturerade intervjuer även har fördelen att det ges utrymme för 

respondenten att utveckla och styra samtalet till det som denne tycker är intressant och 

betydelsefullt i den aktuella frågan. Intervjuguiden i studien har utformats på ett vis som 

tillåter och lämnar utrymme till tolkning och styrning från respondenten, vilket ger ett 

mer nyanserat material. 

 

Vidare är intervjuguiden konstruerad i enlighet med Bryman & Bell’s (2014) modell för 

utformande av intervjuguide. Som ovan nämnt har intervjuguiden tematiserats efter fyra 

huvudteman vilka avser att som helhet eller tillsammans besvara studiens syfte. 

 

Med mål att insamla ett relevant och omfattande empiriskt material har aktiva val gjorts, 

tid har avsatts för utvärdering och analys av rollen som ”forskare”, uppträdande och 

förhållande till respondenterna är exempel på faktorer som har diskuterats. Bryman & 

Bell (2014) beskriver hur en forskare i kvalitativa studier vill få inblick i en annan 

individs sociala verklighet, i det sammanhanget menar Bryman & Bell att själva 

utförandet av intervjun bör vara huvudfokus.  

 

Den första kontakten med respondenterna togs via e-post, en intervjuförfrågan 

sammanställdes och utvärderades av en individ som uppfyller kraven för att deltaga i 

studien, vilken inte ingick i urvalet. Mailet formulerades med en kort beskrivning av 

intervjuns karaktär och vilket område som önskades beröras, detta för att redan i ett 

tidigt stadie skapa en transparens och tydlighet i relation till respondenterna.  

 

Mötesplatsen för intervjuerna har valts av respondenterna, då det finns indikationer i 

forskningen som tyder på att det inger en trygghet (Kvale & Brinkmann, 2014). Mötet 

med respondenterna har inletts med en kortare presentation av studien och författarna. 
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Därefter har respondenterna informerats om att det inte finns något rätt eller fel under 

intervjun, samt att de gärna får utveckla vid frågor som de finner extra betydelsefulla 

eller om frågan rör ett område som respondenten känner starkt för, vilket Marlow 

(2001) beskriver som den semistrukturerade intervjuns fördel. Vidare har 

respondenterna ombetts tillåtelse för inspelning av intervju, informerats om att 

deltagandet är konfidentiellt och frivilligt, samt att all information anonymiseras. 

Respondenterna informerades även om att intervjuerna kommer att transkriberas i sin 

helhet samt att stycken kommer framträda i studien i citatform. 

 

Under själva utförandet av intervjustudien har uppmuntrandetekniker använts, med 

avsikt att få respondenten att utveckla, beskriva och förklara dennes sociala verklighet 

mer ingående, vilket rekommenderas av Kvale & Brinkmann (2014) samt Bryman & 

Bell (2014). Exempelvis ställdes följdfrågor av karaktären ”Du nämnde kö-miljarden, 

det var intressant, kan du berätta mer om det?” och ”Du beskrev att det är viktigt att 

vara närvarande i verksamheten, kan du utveckla din syn på detta för oss? 

 

3.4 Population-och-urval 

En population består enligt Bryman & Bell (2014) av samtliga enheter från vilket 

urvalet görs. I denna studie består populationen av samtliga första linjens chefer inom 

sjukvården, primärvården likväl som slutenvården.  

 

Studien har utförts på första linjens chefer i Gävleborg, nio av respondenterna är 

anställda hos Region Gävleborg, före detta landstinget Gävleborg. En respondent har 

tidigare tillhört den offentliga verksamheten men är idag aktiv i privat verksamhet. 

Cheferna är verksamma inom slutenvården samt primärvården, med jämn fördelning 

mellan de två. Samtliga respondenter i studien har yrkestiteln vård enhets chef (VEC). 

Mer ingående information om respondenternas erfarenhet, ålder och fördelning mellan 

kön presenteras i nedan tabell. 
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Första linjens chefer 

Antal intervjuer 10 

Fördelning av kvinnor/män 10/0 

Ålder (År) 51, 54, X, 57, 34, 51, 51, 54, 57, X 

Erfarenhet i chefsroll (År) 15, 5, X, 12, 1, 15, 8, 8, 11, X 

Antal underställda 35, 28, X, 35, 30, 30, 16, 29, 35, X 

Pseudonym C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 

Tabell 1 (egen) 

När vi sökte efter ett lämpligt urval för studien var det av vikt att respondenterna hade 

ett ansvar för både ekonomi och personal, samt att de var aktiva i organisationer som 

inte är produktproducerande, utan tjänste- och servicebaserade. Vid urvalet arbetades 

vissa kriterier för deltagande i studien fram, ett av dessa kriterier var att respondenterna 

måste tillhöra yrkesgruppen första linjens chefer. Då studien avser att öka förståelsen 

för förändringar som skett för denna yrkesgrupp specifikt, anser vi det relevant att utgå 

ifrån de personer som är närmast fenomenet, cheferna själv. Vid urvalet var det också av 

vikt att organisationen som cheferna är verksamma i har genomgått den 

organisationsförändring som beskrivs av NPM, eller har insikt och erfarenhet av sådan 

verksamhet. Majoriteten av de chefer som medverkat i studien har lång erfarenhet av 

chefskap i offentlig verksamhet och sjukvård, vilket innebär att de genomgått ett flertal 

organisationsförändringar och besitter mycket erfarenhet om hur deras arbete förändrats 

över tid.  

 

Kvale (1997) anser att det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som praktiska 

förutsättningar, disponibel tid samt studiens syfte vid urvalsprocessen. I denna studie 

har ett målstyrt urval använts, vilket enligt Bryman & Bell (2014) är en vanligt 

förekommande urvalsmetod för kvalitativa studier. Det målstyrda urvalet innebär att 

respondenter med insikt i eller erfarenhet av det fenomen som studeras eftersökts 

(Kvale, 1997). Då studien syftar till att skapa förståelse för ett fenomen som rör första 

linjens chefer inom sjukvården har således respondenter med insikt i och erfarenhet av 

förstalinjens chefskap i den specifika kontexten uppsökts.  
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Bekvämlighetsurval beskrivs av Bryman & Bell (2014) som ett urval där forskaren 

använder individer i studien som finns lättillgängligt för denne. Kontaktuppgifter till 

lämpliga respondenter insamlades via en till författarna redan befintlig kontakt, vilket 

leder till att ett bekvämlighetsurval har skett. Av totalt tio intervjuförfrågningar svarade 

åtta personer ja till deltagande i studien, två av de totalt tio tillfrågade valde att inte 

svara på den utskickade förfrågan. För att komplettera intervjumaterialet nyttjades en 

metod som Bryman & Bell (2014) benämner som kedjeurval, där forskaren tar hjälp av 

en kontakt eller tidigare respondent med kännedom om andra lämpliga kandidater för att 

värva dem å forskarens vägnar. Totalt värvades två respondenter via kedjeurval.  

 

3.5 Operationalisering & intervjuguide 

För en kvalitativ studie innebär operationaliseringen först och främst att intervjufrågor 

formuleras med anknytning till den teoretiska bakgrund och det syfte som studien 

ämnar uppfylla. Denna studie har utgått från en sammanställd teoretisk referensram, 

vilken grundas i NPM, Administration och första linjens chefskap. Dessa begrepp har 

sedan dekonstruerats och mynnat ut i frågor som är hanterbara och förståeliga för 

studiens urval av respondenter. Nedan presenteras intervjuguiden som använts i studien 

tillsammans med frågornas teoretiska anknytning samt vad frågorna syftar till att 

besvara. 

 

Operationalisering kan ses som den process forskaren genomgår för att göra sin 

frågeställning forskningsbar. Sohlberg & Sohlberg (2014) skriver att operationalisering 

är en process där de begrepp forskaren ämnar undersöka behandlas på ett sådant vis att 

de blir mätbara. Operationaliseringsproceduren är på så vis omvandlingen från det 

teoretiska begreppet till vad forskaren konkret avser att undersöka i sin studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

Fråga Referenser Vad syftar frågan till? 

Inledande frågor 
Namn? Hur länge har du 

arbetat i din roll? 

Utbildning? Tidigare 

positioner? Titel? 

 

 Respondenten och dennes 

bakgrund. 

 Tema: Första linjens 

chefskap 

 

Vilka är dina huvudsakliga 

ansvarsområden? 

Antonsson (2013) Skapa en bild av 

respondentens 

arbetsuppgifter 

·    Hur kan en arbetsdag se ut 

för dig? 

Antonsson (2013) Vidare beskriva 

respondentens 

arbetsuppgifter och dess 

karaktär 

·    Vad anser du att en första 

linjens chef i vården ska 

göra? 

Antonsson (2013) Beskriva hur respondenten 

ser på sin roll och dess 

innehåll 

·    Stämmer din syn på vad en 

chef i vården ska göra 

överens med din 

arbetsbeskrivning? 

Antonsson (2013) Beskriva eventuella 

skillnader mellan faktiska 

och önskade 

arbetsuppgifter 

·    Vilken kompetens krävs för 

din tjänst? Erfarenhet, 

vidareutbildning, formell 

utbildning, vad tycker du 

är viktigt? 

Antonsson (2013) Beskriva vad respondenten 

anser är viktigt i sin roll, i 

relation till föregående 

frågor 

Tema: New Public Management 
     Påverkas du i ditt arbete av 

mål och resultatstyrning? 

Finns fördelar eller 

nackdelar? 

Hood (1991), Hogget 

(1996), Butterfield et al. 

(2005) 

Hur upplevs mål och 

resultatstyrning 

·    Upplever du att det finns 

krav på prestation och 

produktion, mäts detta från 

högre instanser? Om så är 

fallet, hur påverkas du ditt 

arbete? 

Hood (1991), Almqvist 

(2004) 

Hur upplevs produktions 

och prestationskrav 

·    Upplever du som 

enhetschef att du har 

handlingsutrymme till att 

påverka verksamhetens 

resultat och kostnader? 

Finns det fördelar eller 

nackdelar? 

Hood (1991), Diefenbach 

(2009) 

Hur upplevs 

handlingsutrymmet i 

organisationen, 

decentralisering? 

Upplever du i din roll att 

du har de 

resurser/stödfunktioner du 

Hood (1991), Diefenbach 

(2009) 

Hur upplevs stödet från 

organisationen, internt 

samarbete 
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Tabell 2 (egen) 

behöver för att utföra ditt 

arbete? 

Upplever du att det finns 

en marknad med 

konkurrens för din 

verksamhet? Fördelar eller 

nackdelar? 

Hood (1991), Manning 

(2001), Dunleavy et. al 

(2006) 

Hur upplevs 

marknadsförhållandet och 

vilka effekter får detta för 

respondenten 

·     Upplever du att det finns 

några verksamhetsmässiga 

skillnader mellan privat 

och offentlig verksamhet? I 

så fall vilka? 

Hood (1991), Antonsson 

(2013) 

Hur upplevs respektive 

marknad av utom 

stående/inom stående 

Tema: Administration 
·     Hur påverkas du i ditt 

arbete av Kvalitetssäkring? 

Finns det positivt samt 

negativa sidor? Har det 

skett någon förändring 

under din tid i 

verksamheten? 

Ivarsson (2002) Hur upplevs 

kvalitetssäkring 

Upplever du att du 

påverkas av krav från 

samhället? I så fall på 

vilket vis? Har det skett 

någon förändring under din 

tid i verksamheten? 

Ivarsson (2002), Pollitt 

(2007), Almqvist (2004), 

Hood (1991) 

Hur upplevs krav från 

samhället och på vilket vis 

påverkas respondenten 

Har du upplevt någon 

förändring i arbetet 

gällande ledning, styrning 

och organisering under din 

tid i verksamheten? 

Ivarsson (2002) Hur upplevs eventuella 

organisatoriska 

förändringar 

Vad är administration för 

dig? 

Ivarsson (2002), 

Antonsson (2013),  Forsell 

och Ivarsson (2000) 

Hur definieras 

administration av 

respondenterna och vilken 

typ av arbete anses vara 

administrativ 

Upplever du att du kan 

infria det ledning förväntar 

sig av dig samtidigt som du 

kan infria personalens 

förväntningar? 

Wolmersjö (2005),  

Hagström (2003),  

Rosengren et al. (2007) 

Hur upplevs effekterna av 

första linjens chefskap av 

utövarna 



 

28 

 

3.6 Analysmetod 

Analysmetoden som vi valt i denna studie är av tematisk karaktär. Resultatens 

framställan och analys utgår från de teman som återfinns i den teoretiska modellen där 

intervjupersonerna lyfts in och knyter an till studiens syfte. Tematiseringen har skett 

utifrån den teoretiska referensramen och grundas i tidigare studier och egen modell. 

 

Upplägget vi valt i studien ligger i linje med vad Sohlberg & Sohlberg (2014) beskriver 

som tematiska studier, där beskrivningen sker med utgångspunkt från olika teman och 

intervjupersonerna framträder när de anses relevanta och intressanta för det teman som 

beskrivs. Vidare förklarar Sohlberg & Sohlberg hur beskrivningen ofta sker med hjälp 

av illustrerande citat från intervjupersonerna. Framställan av det empiriska materialet i 

studien har gjorts i form av citat från respondenterna, även med flera citat under samma 

teman och områden för att skapa en helhetsbild av respondenternas åsikter i 

sammanhanget, med hjälp av flera perspektiv. Framställan med citat är i linje med vad 

Sohlberg & Sohlberg (2014) skriver om hur översiktliga referat och citat är ett bra och 

det mest förekommande sättet att presentera resultat av empiriska material inom 

kvalitativ forskning. 

 

Intervjuerna har transkriberats i sin helhet för att få en överblick av det empiriska 

materialet och analysera svaren i de teman som använts. Transkriberingen har varit 

tidskrävande men viktig, då vi anser att det givit oss en möjlighet till att få ut det mesta 

av intervjuerna och inte missa något. I det transkriberade materialet, där varje intervju 

till största del är upplagd efter operationaliseringen, har svaren och resonemangen 

granskats för att söka efter illustrerande resultat som kan spegla respondentens bild av 

en specifik fråga eller de teman som studien berör. Citaten som valts har sedan lyfts in i 

framställan och med hänvisning till studiens anonymitetskrav benämns cheferna med 

pseudonymerna C1-C10 utan någon inbördes ordning.  

 

I studiens resultatframställan finns en inledande del som syftar till att ge en helhetsbild 

av chefernas arbetssituation. Detta har gjorts för att i linje med Sohlberg & Sohlbergs 

(2014) förklaring av beskrivningar inom den kvalitativa traditionen, ge 

flerdimensionella perspektiv som beskriver den miljö inom vilken studien äger rum. 

Detta kan anses bidra till möjligheterna att ge en mer rättvisande bild, när kontexten 

beskrivs och de teman som knyter an till studiens syfte behandlas. 
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3.7 Kvalitetsmått 

Under detta avsnitt beskriver vi hur vi gått tillväga för att bedöma huruvida vår studie 

uppfyller olika kvalitetskriterier inom det kvalitativa forskningsområdet. Bryman & 

Bell (2014) understryker att kriterierna för bedömning av kvalitativa undersökningar 

skiljer bland forskare på grund av att förutsättningarna för bedömning av studier efter 

reliabilitet och validitet, som är praxis inom kvantitativ forskning, är knappa, och inte 

lika uppskattade inom det kvalitativa forskningsområdet då karaktären i kvantitativa och 

kvalitativa studier är så pass olika. Vidare belyser Bryman & Bell hur en del forskare 

föreslagit att utgå ifrån helt andra kriterier för bedömning av kvalitén i kvalitativa 

studier, samtidigt som de i någon mån skall motsvara de kvantitativa termerna.  

 

Vi har valt att ta till oss av den mer fria synen rörande kvalitetsbedömningen av studien, 

och valt kriterier med teoretisk bäring inom den specifika kontexten som vi anser vara 

goda alternativ till bedömning kring de kvantitativa termerna reliabilitet och validitet. 

Vi har valt att utgå ifrån ett antal av Larssons (2005) olika kvalitetsmått där vi anser att 

kvaliteter i resultaten: Innebördrikedom, struktur och teoritillskott motsvarar bedömning 

av reliabiliteten och validitetskriterier: heuristiskt värde och konsistens motsvarar 

bedömning av validitet. Kriterierna har fungerat som riktlinjer för hur vi valt att angripa 

delar av arbetet. Teoritillskottet behandlas i den avslutande diskussionen. 

 

Vi har aktivt försökt att skildra och tolka det empiriska materialet i högsta möjliga 

utsträckning för att på så vis hitta så många perspektiv och olika nyanser som möjligt. 

Det var också en av anledningarna till att vi valde att transkribera intervjuerna, vi ansåg 

att det gav oss bättre möjligheter till att analysera det empiriska materialet, samt att med 

en överblick kunna jämföra och se eventuella likheter och skillnader i respondenternas 

resonemang, för att kunna återge en så fyllig och rättvisande bild som möjligt av svaren 

som gavs. 

 

Tillvägagångssätt är i linje med det kvalitetsmått Larsson (2005) kallar 

Innebördsrikedom och beskrivs som bredden i framställningen av resultaten. Hur pass 

fylliga beskrivningar och tolkningar är, då dessa är centrala begrepp inom kvalitativ 

forskning. Vidare påpekar Larsson hur innebördsrikedomens värde höjs av att fler 

nyanser framhävs då tolkningen får en större precision. Vi anser att vår studie håller god 
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nivå i denna aspekt då våra tolkningar och resonemang grundas på att flera respondenter 

återgett liknande svar som kan skapa en helhetsbild av chefernas situation. 

Vi har i vår resultatframställan och analys valt att arbeta efter underrubriker som 

återkopplar till vår teoretiska modell för att skapa tydlighet för läsaren vilka områden 

som avhandlas. Områdena vi berör i denna studie är ganska komplexa och något vaga 

på grund av den mängd termer som finns, och de olika definitionerna. Vi möttes till en 

början av problem med att formulera oss kring dessa ämnen och begrepp utan att 

texterna tappade den röda tråden och försvårade för läsaren att förstå innebörden. Denna 

aspekt har vi aktivt jobbat med och anser att vi under studiens gång fått fram en 

tydligare struktur och röd tråd. 

 

Larsson (2005) beskriver denna kvalitetsaspekt som ett krav på att resultaten har god 

struktur, överskådlighet och en reduktion av komplexitet. Vidare påpekar Larsson att 

det handlar om att framställa resultaten på ett sätt som framhäver och tydliggör 

strukturen, där det finns en röd tråd och huvudsaker skiljs från bisaker samtidigt som 

största möjliga enkelhet skall vara den övergripande normen. Vi har i studien följt 

riktlinjerna i Larssons resonemang i den utsträckning det är möjligt, framförallt anser vi 

att det är av vikt att vara tydliga i våra resonemang. Samtidigt anser vi, precis som 

Larsson själv nämner, att detta är något av en motpol till innebördsrikedomen, där dessa 

två måste balanseras mot varandra. I resultaten har vi strukturerat upp delarna efter den 

teoretiska modellen vilket tydliggör strukturen och den röda tråden, och i analyserandet 

strävat efter att resonera och diskutera på ett vis som är gynnsamt för läsaren. 

 

Det heuristiska värdet i studien ligger i den framställan som görs av respondenternas 

sociala verklighet. Avsikten med studien är att belysa problematiken på ett vis som 

skapar ett nytt perspektiv och ett alternativt sätt för läsaren att tänka kring NPM, 

administration och första linjens chefer. Den sociala verklighet som återspeglas i 

studien kan inte anses som allmängiltig och generaliserbar i sin helhet, vi anser dock att 

studien åstadkommer ett heuristiskt värde genom att bidra med ett nytt sätt att se på 

problematiken. Detta resonemang är i linje med vad Larsson (2005) menar är det 

centrala kriteriet för bedömning av heuristiskt värde för kvalitativa studier. 

 

I studien har vi valt att göra tematiseringar utifrån den teoretiska referensramen och på 

så sätt via dessa teman kunnat tolka och illustrera en helhet som svarar på studiens 
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syfte. Vår avsikt med den teoretiska modellen har varit att visa samspelet mellan NPM, 

administration och första linjens chefer, hur dessa tillsammans utgör perspektivet i 

studien. Upplägget vi valt motsvarar det Larsson (2005) benämner som 

konsistenskriterium inom kvalitetsaspekterna. Larsson beskriver att en tolkning byggs 

upp av spelet mellan del och helhet, och med delarna byggs innebörden i helheten upp. 

Vi anser att studien lever upp till de karaktärsdrag Larsson beskriver, då delarna i teorin 

utgör vår modell med tematiseringar som i sint tur utgör helheten i att förstå hur första 

linjens chefer inom vården hanterar och upplever sina roller som administratörer. 

 

3.8 Etiska aspekter 

Etiska aspekter är en del i den kvalitativa forskningsprocessen som vi aktivt tagit 

hänsyn till då vi anser att det är av vikt. I det etiska hänsynstagandet valde vi att följa 

Bryman & Bells (2011) riktlinjer och etiska principer. Nedan kommer vi under varje 

nämnd princip förklara hur vi gick tillväga och således hur vi berört dess aspekter. 

 

Informationskravet är den första etiska principen Bryman & Bell (2014) nämner och 

författarna beskriver den som att forskarna skall informera berörda personer om 

studiens syfte och vilka moment som avses ingå i undersökningen. I linje med denna 

princip valde vi att redan vid inledande förfrågan om intervju som skickades ut via mail 

att klargöra studiens område och generella syfte. Vidare förklarade vi även här vilka 

områden intervjun skulle beröra så att respondenten, i linje med Bryman & Bell, får en 

uppfattning av intervjuns karaktär och området i sin helhet. 

 

Vidare valde vi även att tydliggöra ovan nämnt på plats vid intervjuerna innan dessa 

startade för att respondenten skulle känna sig bekväm med vad som skulle ske. En 

annan aspekt vi valde att lyfta fram i kontexten som vi anser hör hemma inom detta 

område var att det aldrig fanns något rätt eller fel i de frågor vi ställde, utan det vi avsåg 

att förstå och beskriva var respondentens bild och åsikter rörande studiens område. 

 

Samtyckeskravet är en etisk princip vi tog hänsyn till genom att alltid fråga 

respondenten på plats om deras tillåtelse att spela in intervjun, vilket överensstämmer 

med Bryman & Bells (2014) beskrivning om att respondenten skall veta om att deras 

deltagande är frivilligt. I övrigt anser vi att retoriken vi använt oss av vid både förfrågan 

till intervjun, samt på plats vid intervjutillfället varit av sådan karaktär att det var 
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uppenbart för respondenten att deltagande var frivilligt och inget krav på medverkan 

eller liknande fanns. 

 

Konfidentialitets- och anonymitetskravet är en etisk princip Bryman & Bell (2014) 

förklarar som kravet, eller vikten av att uppgifter kring personerna i studien inte kan 

kommas åt av obehöriga och skall behandlas med största möjliga konfidentialitet. I linje 

med denna etiska princip klargjorde vi både vid förfrågan till intervju och vid 

intervjutillfällena att allt respondenten sade skulle anonymiseras, där endast vi som 

forskare skulle ha tillgång till hela intervjumaterialet. Vidare förklarade vi också vid 

ovan nämnda tillfällen att respondenten skulle få tillgång till studien i sin helhet när den 

avslutats.  

 

Nyttjandekravet är en etisk aspekt vi i linje med Bryman & Bell (2014) tog hänsyn till 

genom att förklara för den berörda personen att allt material och alla uppgifter endast 

skulle användas av oss i det ämnade forskningsändamålet. Vidare tydliggjorde vi också 

i vilken form materialet skulle redovisas i studien där anonymiteten var central för oss 

och att inget som sades kan härledas tillbaka till respondenten.  

 

Falska förespeglingar benämner Bryman & Bell (2014) som en etisk aspekt som handlar 

om att personerna som deltar i undersökningen alltid skall förses med korrekt 

information och under inga omständigheter föras bakom ljuset med studiens innehåll 

eller syfte. Detta är en aspekt vi har sett som självklar att följa och vi har genomgående 

varit noggranna med att förklara för respondenterna om studiens innehåll. 

 

  



 

33 

 

4. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat och en analys av det empiriska arbetet. 

Kapitlet är uppbyggt efter den teoretiska modell som varit utgångspunkten för studien. 

Varje del presenteras med en inledande beskrivning av de observationer som gjorts för 

att sedan analyseras med hjälp av tidigare forskning. 

 

4.1 Mål- och resultatstyrning 

Mål- och resultatstyrning är en av grundpelarna i NPM, vilket i teorin har visat sig ha 

inverkan på effektiviserande administration och första linjens chefskap. Med 

utgångspunkt att beskriva och analysera hur respondenterna hanterar detta i praktiken 

kopplar vi deras resonemang till den teoretiska grunden med hjälp av en egen analys.  

 

Det framkommer under intervjuerna att mål- och resultatstyrning är centralt i 

respondenternas arbete. Respondenterna är överlag tydliga med att detta är ett viktigt 

inslag och beskriver mål- och resultatstyrningen som något positivt för verksamheten. 

Arbetet med mål- och resultatstyrning skapar röda trådar i verksamheterna och svetsar 

samman den i en strävan att uppnå resultat och uppsatta mål. 

 

C6: Jag tycker att det är bra att man har produktionsstyrning av mål så att vi jobbar mot samma 

mål. 

C4: Alltså vi måste ju veta vart vi ska någonstans, vi måste ha något mål. 

C5: Vi jobbar ju väldigt prestationsbaserat och så, vi måste ju hålla en viss nivå och ett antal 

besökande och operationer för att vi skall bemöta patienternas krav och deras rättigheter också, 

man har ju rätt att få vård inom en viss tid och sådär. Så det är ju någonting vi arbetar med hela 

tiden, man tänker ju varje dag på det där att vi skall hålla målen liksom. Samtidigt som det ger en 

röd tråd också, och ger ett mål, det här ska vi klara, och så måste man lösa det. 

C2: Jag påverkas, och hur jag påverkas är att det efterfrågas kontinuerligt rapporter, jag förväntas 

liksom, om jag skiljer mig någonting, det kontrolleras hela tiden, det är ett väldigt kontrollsystem, 

det har ju verkligen förändrats nu utifrån den här målstyrningen som vi pratar om. 

 

Citaten ovan indikerar att respondenternas upplevelser av mål- och resultatstyrning 

ligger i linje med hur Hagström (2003) beskriver första linjens chefers förändrade roll, 

där strategiska uppgifter utgör en viktig del av arbetet.  Respondenterna nämner både 

kontrollsystem och rapportering när vi talar om mål- och resultat styrning. Kontroll och 

rapportering tolkar vi som delar i den effektiviserande administrationen. Ivarsson (2002) 

beskriver att effektiviserande administration är sådan som består av ledning, styrning, 
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kontroll och organisering, vilket stärker detta resonemang. Ivarssons modell gör det 

möjligt att knyta den administrativa förändringen i respondenternas arbete till ökad 

organisatoriskt komplexitet, då detta är den huvudsakliga förändringsorsaken för 

effektiviserande administration.  

 

C4: Samtidigt också vara strategisk, visionär, tänka framåt, försöka ligga lite längre fram och ha 

lite av de här övergripande tankarna, vad vill vi nå med vår verksamhet? 

C5: Det är ganska många bitar, man måste vara lite strategisk och ha planeringsförmåga och sådär. 

Man måste kunna se när man tittar igenom produktionsplanering hur vi ligger till nu och vara lite 

steget före hela tiden. 

C7: Sen ska ju chefen också kunna utveckla verksamheten, helst, inte bara springa efter och släcka 

bränder och bara ta tag i det som händer. Utan man ska ju också ha ett perspektiv framåt och vad 

man vill med verksamheten. 

 

Citaten ovan är beskrivelser av vad respondenterna anser är viktigt i rollen som första 

linjens chef. Den bild som återges tyder på att det är visionärt viktigt för respondenterna 

att arbeta med mål- och resultatstyrning. Verksamhetsutveckling och det 

framåttänkande perspektivet har tidigare varit förlagt till högre ledning, att 

respondenterna idag ser denna typ av arbete som visionärt viktig stämmer överens med 

Skytt et al. (2008) beskrivning av hur ansvar har delegerats nedåt i hierarkin och första 

linjens chefer har belagts med nya administrativa arbetsuppgifter. Intressant i 

sammanhanget är att respondenterna återger denna effektiviserande administration i 

positiv anda samt att det beskrivs som något viktigt för verksamheten. Rosengren et al. 

(2007) menar att delegeringen av arbetsuppgifter har bidragit till en orimlig arbetsbörda 

för första linjens chefer. Bilden som ges är att arbetet med de strategiskt inriktade 

uppgifterna är inspirerande för respondenterna. Vi tolkar citaten som att respondenterna 

är bekväma i delegeringen av mål- och resultatstyrning och inte upplever dessa som 

betungande utan snarare ser utvecklingsmöjligheter. 

 

Det framkommer vissa negativa sidor med mål- och resultatstyrning i praktiken, trots att 

den generella bilden som återges är positiv. Respondent C4 beskriver hur mål från 

divisionsledningen är diffusa i sin form och behöver konkretiseras för att kunna 

integreras i den dagliga verksamheten. 

 

C4: Jag själv kommer inte ens ihåg dem, och så skall jag lyfta upp dem och prata om dem med 

personalen och så känner man sig lite såhär, bla bla bla, så är det jättesvårt. Man måste göra dem 
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till något konkret för att det skall bli någon verkstad av dem. Så vi har jobbat med dem nu, 

divisionsledningen har satt upp fyra mål, och vi som är i ledningsgruppen, vi chefer, har jobbat 

med aktiviteter själva utifrån de målen, alltså konkreta saker, hur gör vi här? Nu har jag börjat 

jobba med personalen med det här också, och det är samma sak, dem känner också det här, att det 

känns lite diffust. Men då försöker vi ta ner det till, alltså dem har fått suttit i lite grupper, sedan 

har dem fått tittat på ett mål i taget och fått brain-storma och skrivit ned vad vi skall göra för att 

komma till det här målet. 

 

Respondent C4 beskriver att ledningsgruppen med chefer i första linjen träffas och 

diskuterar hur mål från divisionsledningen kan omvandlas till något konkret i 

verksamheten. Tillsammans utvecklar ledningsgruppen aktiviteter med avsikt att uppnå 

de tilldelade målen. Vidare utförs samma process tillsammans med personalgruppen för 

att göra målen tydligare och mer praktiskt inriktade. Situationen som C4 beskriver 

stämmer väl överens med den delegeringen av arbetsuppgifter Skytt et al. (2008) har 

observerat för chefer i första linjen, delegeringen av arbetsuppgifter är i sig direkt 

relaterad till NPM reformer menar forskarna. 

 

Arbetet med omvandling och utveckling av ett arbetssätt för praktisk implementering av 

divisionsledningens direktiv kan kategoriseras som en effektiviserande administrativ 

process, då utgångspunkten är mål- och resultatstyrning. Respondentens roll i arbetet 

med divisonsledningens mål och den praktiska omvandlingen kan ses som en 

förmedling mellan högre ledning och personal. Tidigare forskning av Wolmesjö (2005), 

Karlsson (2006) och Keisu (2009) beskriver hur positionen som förmedlare är 

komplicerad för första linjens chefer då de hamnar i en situation av balanserande mellan 

ledningens krav och personalens förväntningar. Den komplicerade situationen med 

korstryck mellan ledning och personal kan vara en förklaring till varför C4 upplever 

svårigheter i att hantera de mindre konkreta målen från divisionsledningen.  

 

Respondent C6 beskriver att personalen kan uppleva målstyrningen som en hets, samt 

hur det är en process att förankra målen i den dagliga verksamheten. 

 

C6: Sen vet jag att vi diskuterar mycket i läkargruppen, för dom tycker liksom att det blir hets 

ibland. Men jag försöker bara ta ner det för att vi ska hjälpa patienterna inom rimlig tid och veta 

vad vi gör. Försöker ta det ner på en bra nivå, vi ska inte hetsa någonting för vi vill ju ha en god 

kvalité annars får vi göra om, och det kostar pengar också. Men en bra målbild tillsammans, det är 
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jättebra och få till det och det jobbar vi fortfarande med nu, för det är svårt att få till det, det tar lite 

tid, det är en process att vi får samma målbild. 

 

Den problematik som beskrivs vid förankring av mål under temat mål- och 

resultatstyrning, berör inte den effektiviserande administrationen. Ledningsgruppens 

och personalgruppens arbete är den del i beskrivningen som ingår i effektiviserande 

administration. Respondenterna återger en bild där administrationen i sig inte är 

problematisk utan förankringen av mål- och resultatstyrningen hos personalen är det 

som kräver mest av respondenten. 

 

4.2 Decentralisering 

Under intervjuerna talade vi med respondenterna om deras huvudsakliga 

ansvarsområden och bad dem att beskriva dessa. Uppfattningen vi fick av dessa 

beskrivningar var att de primära ansvarsområdena utgjordes av personal- och 

ekonomiansvar. Samtidigt återspeglas en bild av hur respondenterna är ansvariga för allt 

som sker inom verksamhetens dörrar.  

 

C5: Jag har ju personalansvar, sedan har jag ekonomiska ansvaret, budgetansvar, och där ligger 

även personalbudget då. Sen har man ju liksom ansvar för allt som är på mottagningen också, 

arbetsmiljön och för patientsäkerheten och för att allt fungerar. Man är lite spindeln i nätet och 

skall ha koll på alla processer som är överhuvudtaget på mottagningen och operation. 

C4: Ansvara för att vi har en god patientsäkerhet, ansvar för att vi har en god arbetsmiljö, och det 

omfattar egentligen allt. Arbetsmiljö för personal, men det kan också handla om att vi har en säker 

miljö så att man inte kan göra illa sig. Men visst det kan handla om att vi inte skall ha någon 

mobbning på enheten, att personalen inte är stressade, alltså det är massor med sådana saker. 

Sedan ekonomin, budgeten, och personalansvaret. Att vi har rätt personal för den här 

verksamheten och med rätt kompentens, för rätt uppgift. 

C2: Hela huset ska jag sköta om, jag ska se till att det är sandat där ute, jag måste se till att det 

töms i soptunnan. 

 

Vi tolkar citaten ovan i linje med vad Antonsson (2013)  fann i sin studie, hur första 

linjens chefer har ett totalansvar för verksamheten, där processer som inte är direkt 

kopplade till ledning av det operativa arbetet eller har ekonomisk karaktär sköts av 

cheferna. Detta anser vi är ett tydligt tecken på den decentralisering NPM förespråkar 

(Diefenbach, 2009) där ansvaret flyttats nedåt i organisationen. Vi tycker oss kunna se 

hur detta totalansvar medför effektiviserande administration i form av organisering av 
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verksamheten samt hur de flesta processer går via första linjens chefer. Denna form av 

administration beskrivs inte alltid som helt välkommen hos respondenterna. 

 

C5: Ibland kan jag tycka det finns saker som man önskar att man slapp hantera. Till exempel att 

diskmaskinen i köket är trasig, och det knackas på dörren tre gånger om dagen för att 

diskmaskinen är trasig 

C7: Miljörevisionen kan jag tycka går något över styr när dom påpekar att jag har fel affischer på 

soptunnan, det är inget fel på intensionerna men jag kan tycka att man kanske har fördelat 

resurserna lite tokigt 

 

Citaten ovan visar en bild av hur en del administrativa åtaganden respondenterna har 

upplevs som överflödiga och onödiga för deras yrkesroll. Detta kan knytas an till 

Hogget (1996) och Butterfields (2005) studier om hur NPM ökat den administrativa 

bördan, orsakat ineffektivitet och tagit över huvudsakliga arbetsuppgifter. Den 

administrativa bördan tolkar vi ha ökat i spår av det totalansvar cheferna belagts med. 

Citaten ovan tyder även på att respondenterna upplever en viss ineffektivitet i arbetet 

med processer som ligger utanför det primära ekonomi- och personalansvaret. Däremot 

tycker vi inte det finns belägg för att bekräfta Hogget och Butterfields resonemang om 

hur den administrativa bördan tagit över chefernas huvudsakliga arbetsuppgifter. Då 

dessa processer uppfattas utgöra en relativt liten del av respondenternas vardag, dock 

tillräckligt för att uppgifterna skall uppfattas som överflödiga av respondenterna.  

 

Denna aspekt avviker från det Hood (1995) beskriver som ett av syftena med NPM och 

decentraliseringen, där organisationerna skall bli mer effektiva och arbetet skall 

tidsoptimeras i verksamheten samt att resurser fördelas disciplinerat. De administrativa 

aktiviteter respondenterna beskriver som ineffektiva tyder snarare på en sämre 

fördelning av resurserna i organisationen. Däremot tycker vi inte det utesluter att 

organisationerna i sin helhet lyckats tidsoptimera arbetet och organisera verksamheten 

effektivare, vi anser att det snarare kan vara något som särskilt påverkat första linjens 

chefer i linje med den hårda arbetsbelastning Hagström (2003) beskriver. Vi kan se en 

parallell till hur organisationerna slimmats i syfte att minska offentliga utgifter (Hood, 

1991), där möjligtvis första linjens chefer belagts med ansvarsområden andra 

yrkesroller haft tidigare. 
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Inom temat decentralisering ser vi också hur respondenterna beskriver ett samarbete och 

en samverkan inom organisationen. Det samarbete och samverkan respondenterna 

beskriver är framförallt möten med olika stödfunktioner, detta tolkar vi som 

administrativa processer i form av kontroll och styrning (Larsson, 2002). Vi får bilden 

av att respondenterna uteslutande värderar stödfunktionerna högt, och att det underlättar 

deras arbete. 

 

C5: Jag tycker att vi har jättebra stödfunktioner, bra HR-partner och bra när-ekonom. Vi har bra 

vad det gäller produktionsplanering och vad det gäller hjälp med mottagning och operation. 

C2: Men det finns resurspersoner, ekonomi, HR, kvalitetssamordnare, ja det finns stöd. 

C3: Mm, alltså jag tycker vår chef på, hon var väldigt tydlig från början med att man ska använda 

sig av mycket stödpersoner, så att jag använder mig av ekonom regelbundet, HR regelbundet. 

C4: Vi träffas regelbundet varje månad med en när-ekonom eller HR-strateg. Sedan behövs det ju 

också stöd i övergripande operationsplanering och utnyttjande av totala operationsresurserna och 

så vidare, och då träffas man i ett operationsråd varje månad, alla opererande enheter. 

 

I citaten ovan beskriver respondenterna stödfunktionerna i linje med den plattare 

organisationsstruktur och det närmare samarbete Hood (1991) förklarar att NPM strävar 

efter att uppnå, med syfte att effektivisera arbetet. Bilden vi får av respondenterna är att 

dessa möten med olika stödfunktioner uppskattas och inger en trygghet, då det hjälper 

cheferna i deras administrativa roll i form av samarbete med HR-strateger, när-

ekonomer, och kvalitetssamordnare vilket gör arbetet effektivare. Vilket tycks beröra de 

ansvarsområden respondenterna beskrivit som primära, det vill säga ekonomi- och 

personalansvar. 

 

4.3 Interna krav 

Att det finns krav på cheferna är tydligt och nämns genomgående i intervjuerna. 

Respondenterna beskriver en tydlig bild av hur interna krav från högre instanser 

påverkar deras arbete och vad som förväntas av dem. 

 

C7: Det finns krav på produktion, vi förutsätts att ha en produktionsplan vi förutsätts att ha si och 

så många besök, si och så många telefonsamtal, så och så många förstabesök och så vidare. 

C2: Det är en kontroll månadsvis, är det så att man inte följer på något vis och det blir någon 

avvikelse så får jag direkt frågor från min chef som fått det från sin chef, varför ser det ut såhär? 

Vad tänker du göra åt det? Det ska skrivas en handlingsplan och så ska det vidare upp, så det är ju 

hela tiden ett styrande. 
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Det respondenterna berättar ovan kan tolkas som att de interna kraven från ledning och 

högre chefer generar administrativa processer, som utformandet av produktionsplaner 

och handlingsplaner. Dessa processer anser vi kan klassas som styrning inom den 

effektiviserande administrationen som Ivarsson (2002) beskriver, och samtidigt styrker 

Hagströms (2003) tidigare forskningen om hur taktiska ledningsfunktioner utgör en del 

av första linjens chefers arbete. 

 

När vi vidare diskuterade de interna kraven och resultatmätning med respondenterna 

gavs en samstämmig bild av att det är något som de hanterar frekvent och är ofta 

kopplat till produktion- och handlingsplaner. 

 

C5: vi mäts hela tiden och vi har månadsuppföljning varje månad med vår verksamhetschef och 

hon har i sin tur med divisionschefen då, och då tittar vi på exakt hur vi ligger till och det är liksom 

hur vi har presterat och mycket ligger på oss första linjens chefer då att tänka, tänka nytt och tänka 

om och sådär. Det följs man upp på hela tiden. 

C4: Varje månad har jag en månadsuppföljning med min chef, då går vi igenom ekonomin och jag 

måste ha klart för mig varför det ser ut som det gör. Sedan går vi igenom produktionen och tittar 

på produktionsplanen jag lagt för året ser ut och det jag måste göra är att veta varför det ser ut som 

det gör och ha en plan hur jag ska rätta tills saker om det behövs. 

C6: Det beror på hur man som chef ledare hanterar den här pressen, utan vi ska ju veta vad vi gör 

och skulle det ställas frågor från ledning ovanför mig då ska man ju veta varför det ser ut som det 

gör. 

 

Bilden som framställs när cheferna talar om krav uppifrån är att dessa kommer med ett 

ansvarstagande och ses som självklart i verksamheten. Respondenternas beskrivning av 

kraven från ledning och högre chefer, samt kommunikationen kring dessa är att det 

ligger ett ansvar på chefens axlar att förstå situationen, och kunna svara ledningen på 

varför det ser ut som det gör. Resonemangen respondenterna ger kan tolkas som att de 

är väl medvetna om att det ställs krav och att ledningen förväntar att cheferna har 

ekonomisk kunskap nog att se helheten, och kunna utföra handlingsplaner och 

produktionsplaner som motsvarar dessa krav. Respondenterna tycks bekväma i detta 

avseende och uttrycker ett ansvarstagande kring de verktyg och processer som behövs 

för att lösa produktionsmål inom verksamheten. Detta avviker från den efterfrågan av 

ekonomisk utbildning Antonsson (2013) fann att första linjens chefer uttryckte inom 

äldreomsorgen. I Antonssons studie uppfattas cheferna som obekväma i vissa delar av 
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arbetet som har ekonomisk karaktär, ett arbete hon beskriver som administrativt till 

följd av NPM-relaterade reformer.  

 

4.4 Externa krav 

När respondenterna talar om krav från olika parter beskriver de generellt hur rollen som 

första linjens chef idag är mer komplex än tidigare. Konkurrensutsatthet och högre krav 

på medicinsk kvalité uppges som några av skälen till den förändrade chefsrollen. 

 

C8: Att vara chef idag är så mycket mer än vad det var för bara, nu har ju inte jag varit chef så 

länge men för bara sju år sedan. Det krävs mycket mer av en idag, man ska ha så många bollar i 

luften, man ska vara den här kuratorn, det är otroligt mycket personalpolitik, jätte mycket ekonomi 

och den medicinska kvalitén upplever jag att det är mer krav på också, för det finns så otroligt 

mycket att välja på, konkurrensutsattheten, man är med på allting som händer och utvecklas i 

samhället även inom det medicinska, så det är mer komplext idag skulle jag vilja säga, men det är 

otroligt roligt 

 

I citatet ovan beskrivs hur de ökade kraven på medicinsk kvalité kommer från en ökad 

valmöjlighet för kunden. Denna valmöjlighet kan härledas till NPM relaterade 

marknadsreformer, O´Flynn (2007) menar att avsikten med dessa reformer var att öka 

valmöjligheten samt att genom konkurrens skapa effektivare organisationer. 

 

C7: Nutidsmänniskan den generationen ni är, den generationen jag är och dom som vi kallar 40-

talisterna får mer och mer kunskaper, får mer och mer insikt och inblick i hur saker och ting 

fungerar och ställer högre krav. 

C7: Men det är sällan som krav och kunskap går ihop, man har ökade krav på tillgänglighet, man 

har ökade krav på det mesta som har med vården att göra, man googlar och man letar och man är 

ute på nätet och man kommer till sin läkare med en färdig diagnos, det här har jag hittat, dom här 

symptomen stämmer in på mig, du om vi skulle ta och rätta till det här nu då så kanske jag kan bli 

frisk och börja jobba eller så alternativt att jag blir sjukskriven och så slipper jag jobba. 

C2: Sen patienterna, dom påverkar ju, det handlar ju om att vi ska ha någon form av tillgänglighet 

och vad efterfrågar patienterna, vad vill dom ha för någonting? Dom kan ju inte styra helt men 

ändå påverkas man ju i det dagliga arbetet, och försöker lägga upp arbetet så att det ska fungera, i 

det lilla också. 

 

Krav från patienter i allmänhet tycks påverka respondenterna i deras arbete, framförallt 

ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det återkommer under ett flertal intervjuer att 

tillgänglighet är viktigt samt att det påverkar arbetet genom ökade krav. Citatet ovan 
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från respondent C2 belyser även att det patienterna efterfrågar är viktigt för 

verksamheten och är något som respondenten behöver ta hänsyn till i sitt arbete. Ur ett 

teoretiskt perspektiv kan den förändrade synen på patienten som kund härledas till de 

marknadsrelaterade NPM reformer som genomförts i offentliga organisationer, 

Manning (2001) menar att marknadsreformerna leder till att ett ökat kundfokus för att 

organisationen ska fortleva i konkurrensen. 

 

Under temat externa krav finner vi även begreppet kvalitetssäkring som respondenterna 

beskriver ingående. Respondenterna beskriver kvalitetssäkring som något av stor vikt 

både för verksamheten internt och patienterna externt och hur detta ger en trygghet för 

alla parter. I samtalen kring kvalitetssäkring talas det återkommande om 

avvikelsehantering. Respondenterna beskriver arbetet med avvikelsehanteringen som 

något självklart för dem och en viktig aspekt i deras verksamhet. Avvikelsehanteringen 

beskrivs som ett verktyg för att utveckla verksamheten och revidera arbetssätt för att 

säkerställa kvaliteten. 

  

C4: Alltså kvalitetssäkring, vi måste veta vad vi håller på med, och vi måste göra det på rätt sätt. 

Det är vårt ledningssystem och är grunden till allt vi håller på med. Vi måste ha rutiner, vi måste 

ha ett avvikelsehanteringssystem som fungerar. 

C2: Jag jobbar ju mycket med kvalité, och som jag sa är avvikelser en kvalitetsfaktor då, att man 

kan jobba vidare med avvikelserna för att höja kvalitén, för att förbättra både patientsäkerhet och 

kvalité […] Så jag påverkas ju, och det är jätteviktigt. Jag tycker att det är en av de viktigaste 

parametrarna, helst före ekonomi. 

C5: Vi jobbar även aktivt med avvikelsehantering och försöker uppmana till att skriva avvikelser 

och kommer någon med något klagomål att något hänt idag, så skriv en avvikelse också, så att vi 

har statistik på att saker och ting som har hänt så att man kan hantera det på ett annat vis, gå 

igenom det systematisk och sådär. 

C:6 Kvalitetssäkring är ju så stort, utan vi jobbar, vi ska jobba ännu mera aktivt med våra 

kvalitetsregister. Ortopeden har jättemånga, för att kunna förbättra vårt utfall där. 

Avvikelsesystemet jobbar vi också med, återför och förbättrar, justera, det gör vi hela tiden. 

 

Citaten ovan beskriver den vikten respondenterna lägger vid hög kvalité på vården. Det 

återges en bild av ett administrativt arbete som har funktionen att kontrollera 

verksamheten och säkerställa kvaliteten. Avvikelserapportering som effektiviserande 

administration kan härledas till NPM relaterade marknadsreformer genom ett ökat 

kundfokus, där krav på transparens och kvalitet försätter organisationen i en position där 
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de ständigt behöver utvecklas för att vara konkurrenskraftig. Resonemanget stöds av 

Manning (2001) som menar att offentliga organisationer efter marknadsreformerna 

behöver erbjuda konkurrenskraftiga produkter.  

 

5. Avslutande diskussion 

I detta kapitel kopplar vi samman studiens resultat, analys, metod och teori med 

studiens syfte och presenterar studiens slutsatser. 

 

5.1 Slutsats 

Resultat- och analysdelen visar hur effektiviserande administration under de teman 

modellen behandlar utgör en stor del av första linjens chefers arbete. Det är tydligt att 

administrativa uppgifter som kan härledas till NPM påverkar cheferna i deras vardag. I 

sin helhet beskriver respondenterna denna typ av arbete som viktig för deras personliga 

roll och för organisationen. Även om administrationen i termer av styrande, 

kvalitetssäkring och rapportering delvis beskrivs vara massivt och påtagligt, upplever vi 

att det framställs i positiva ordalag och hanteras inspirerande av respondenterna. 

 

Mål- och resultatstyrning har en inverkan på första linjens chefer, analysen visar att 

respondenterna i studien aktivt arbetar för att styra verksamheten mot organisationens 

mål- och resultatbild. Analysen visar även att respondenterna lägger vikt vid att vara 

drivande i verksamhetsutveckling, produktionsplanering och visionärt arbete. Analysen 

under temat i sin helhet tyder på att respondenterna inte upplever den administrativa 

rollen till följd av mål- och resultatstyrning som problematisk. Den del i temat där 

respondenterna återger en problematik finns i det ledarskapsrelaterade perspektivet. 

Förankringen av organisationens övergripande mål hos personalen tycks vara den del 

som skapar en svårhanterlig och tidskrävande arbetsuppgift.  

 

Under temat decentralisering ser vi de delarna av den effektiviserande administrationen 

som tydligast uppfattas som negativt av respondenterna. Det totalansvar som tycks 

framkomma i respondenternas beskrivningar medför aktiviteter som vi tolkar att 

respondenterna anser bör beläggas någon annan än de själva i organisationen. Bilden 

respondenterna återger under intervjuerna är att de innehar en hårt belastad position i 

organisationen, där det skall utföras mycket arbete på begränsad tid. Totalansvaret 

decentraliseringen bidragit till kan därför tolkas vara överväldigande för första linjens 
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chefer. Vår uppfattning av denna aspekt är att respondenterna känner sig delvis 

obekväma med hanteringen av administrativa aktiviteter som faller utanför beskrivna 

huvudsakliga ansvarsområden, ekonomi- och personalansvar. 

 

Studiens resultat och analys tyder på att NPM relaterade marknadsreformer har påverkat 

första linjens chefer, i synnerhet respondenter verksamma i primärvården. 

Respondenterna uttrycker att konkurrensutsättning påverkar arbetet. 

Marknadsreformerna har resulterat i att respondenterna upplever en ökning av externa 

krav. I ljuset av tidigare forskning kan ökade externa krav anses vara en önskad effekt 

av marknadsreformer med avsikt att öka kvalité och produktivitet. Vi tolkar 

respondenternas arbete med administrativa kvalitétssäkringsverktyg, 

avvikelserapportering i synnerhet, som en metod för att säkra kvalité och produktivitet i 

vården, med avsikt att leva upp till de externa kraven.  

 

5.2 Oenigheter med tidigare forskning 

I linje med studiens syfte tycker vi oss ha skapat en ökad förståelse för hur första linjens 

chefer påverkas an NPM relaterade reformer och hur de hanterar effektiviserande 

administration. I den ökade förståelsen ser vi en yrkesgrupp som i det stora upplevs 

bekväm i sin roll som administratörer och i hantering av det administrativa arbete som 

kan anses vara NPM relaterat. Vi tycker oss även kunna se en yrkesgrupp som inte bara 

är bekväma i rollen att hantera den studerade administrationen, utan också uttryckligen 

beskriver den som viktig för verksamheten. Detta avviker från delar av tidigare 

forskning där den ökade administrativa bördan i samband med NPM beskrivs som ett 

problem (Diefenbach, 2009; Butterfield et al. 2005). Där beskrivs också den 

administrativa bördan ha tagit över huvudsakliga arbetsuppgifter, detta återspeglas inte 

alls i vår studie där respondenterna överlag beskriver den NPM-relaterade 

administrationen som något som ingår i de huvudsakliga ansvarsområdena, i synnerhet 

det ekonomiska och strategiska arbetet. 

 

I linje med hur respondenterna överlag framställer vikten av de studerade administrativa 

processerna, och hur de utgör huvudsakliga ansvarsområden i form av ekonomi och 

strategi, kan vi dra slutsatsen respondenterna känner sig trygga i den administrativa 

rollen. I den aspekten hittade vi meningsskiljaktigheter med Antonssons (2013) studie 
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som kort nämndes i resultaten. I Antonsson studie uppgav de intervjuade första linjens 

chefer ett mer osäkert intryck av att hantera ekonomiska frågor då det efterfrågades 

ekonomiska utbildningar, och befintlig kunskap inte tycktes räcka till. I en djupare 

analys av dessa skillnader hittade vi en gemensam faktor som cheferna uttryckligen 

saknade i Antonssons studie och som framhävdes som uppskattad i vår studie. Denna 

faktor var stödfunktionerna. I Antonsson studie framhävs avsaknaden av stödfunktioner 

som en direkt anledning till att cheferna kände sig otillräckliga i det administrativa och 

ekonomiska arbetet. I vår studie beskrivs stödfunktionerna tydligt som positiva och hur 

de underlättar respondenternas arbete. En anledning till skillnaderna kan vara att 

omsorgen, som Antonssons studie berör, saknar stödfunktioner i högre utsträckning 

jämfört med primär- och slutenvården, där det framkom att finnas ett välutvecklat 

system, med stöd inom HR-, ekonomiska- samt kvalitetsfrågor.  

 

Vi tolkar respondenternas resonemang kring stödfunktionerna som att de alltid har 

personer att vända sig till om de känner sig osäkra eller stöter på problem i arbetet. 

Tryggheten som stödfunktionerna i studien uppfattas ge respondenterna kan anses vara 

en av anledningarna till att respondenterna överlag upplevs som bekväma i det 

administrativa arbetet som är NPM-relaterat och underlättar hanteringen av det. Av den 

anledningen tycker vi detta bör tittas närmare på och nämn således under förslag till 

fortsatt forskning.  

 

5.3 Bidrag 

Studiens syfte bygger på att fylla ett gap i den tidigare forskningen, NPM, första linjens 

chefer och de administrativa effekterna har studerats tidigare, vilket vi redogör för under 

problemformulering och teorikapitel. Tidigare studier har bidragit till att lägga grunden 

i vår studie. Vi anser att studien bidrar till det Larsson (2005) beskriver som ett 

kollektivt byggande av teori genom att belysa effekterna av NPM i ett nytt ljus. Tidigare 

forskning har konstaterat att NPM medfört reformer vilka i sin tur genererat 

administrativa sysslor (Diefenbach, 2009). Vidare har forskningen uppmärksammat att 

det skett en förskjutning i första linjens chefers arbetsuppgifter till följd av reformerna 

(Butterfield et al., 2005; Skytt et al., 2008). 

 

Tidigare forskning har framförallt beskrivit hur ledarskapet blivit lidande som en effekt 

av förändringarna. Vi menar att studien bidrar med ett teoritillskott genom att anta ett 
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nytt perspektiv, administrationsperspektivet. Med hjälp av tidigare forskning har vi i 

studien byggt en teoretisk referensram som innefattar en egenkomponerad modell som 

tydliggör det administrativa perspektivet i studien. Modellen beskriver teman som 

generat effektiviserande administration och som kan härledas till NPM-relaterade 

reformer där sedan intervjupersonerna lyfts in under empirin. Detta i kombination med 

vår övriga metod och forskningsansats anser vi gör det möjligt att besvara studies syfte 

och skapa en större förståelse kring hur första linjens chefer påverkas av NPM-

relaterade reformer och hur de hanterar administrativa uppgifter. 

 

När vi utgår från vår teoretiska referensram skapar vi ett perspektiv där ledarskapet som 

varit dominerande i tidigare forskning istället har en bakgrundsroll, och chefernas 

upplevelser av att hantera den effektiviserande administrationen står i fokus. 

Utöver det nya perspektivet har studiens urval bidragit till ett teoritillskott, tidigare 

forskning har i likhet med denna studie skett i offentlig sektor, dock har ingen studie 

fokuserat på primär- och slutenvården. Tidigare forskning har i huvudsak skett inom 

polisväsendet, äldreomsorgen och annan offentlig förvaltning. Med denna grund menar 

vi att studien bidrar till ett kumulativt teoritillskott och att studien relaterarar till tidigare 

teori, samt att resultaten kan bidra till att nyansera och förändra synen på den tidigare 

forskningen. 

 

5.4 Förslag till framtida forskning 

Studier kring hur det administrativa arbetet påverkar första linjens chefer inom NPM 

inriktade organisationer är inget nytt i den företagsekonomiska forskningen. Däremot 

kan forskningen av detta område i andra perspektiv än ledarskapsperspektivet klassas 

som relativt nytt i sitt slag då det har efterfrågats tidigare och beskrivs som ett glapp 

inom forskningen i vår studie. Studie har visat meningsskiljaktigheter med tidigare 

forskning och det kan därför vara av intresse att fortsatt studera hur första linjens chefer 

påverkas av NPM relaterade reformer och hanterar administration ur andra perspektiv 

än ledarskapsperspektivet, samt i andra miljöer än vården som denna studie innefattar. 

 

Ett annat område vi anser behöver vidare studier är stödfunktioner och vikten av dessa 

inom NPM-orienterade organisationer. I studien framstår stödfunktionerna som en 

relativt avgörande faktor till att respondenterna känner sig trygga och kan hantera den 

effektiviserande administrationen. Samtidigt kan vi i tidigare studier se hur avsaknaden 
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av stödfunktioner beskrivs som en avgörande faktor till att cheferna inte känner sig 

tillräckliga i hanteringen av administrativa uppgifter. Det finns därför intresse av att i 

större utsträckning undersöka huruvida stödfunktioner är avgörande för att ge första 

linjens chefer tillräckliga förutsättningar att hantera administration som innefattar 

ekonomi och styrning. 
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7. Bilagor 

7.1 Mail till respondenter 
 

Hej, 

 

Vi är två ekonomistudenter på högskolan i Gävle som intresserat oss för ledarskap och 

organisation inom offentlig verksamhet. Vi arbetar för fullt på ett examensarbete där vi 

har för avsikt att skapa förståelse för arbetet som första linjens chef inom offentlig 

verksamhet. Vi har blivit rekommenderade att kontakta dig via Charlotte Erlandsson, 

vårdenhetschef för öron- näsa- halsmottagningen. 

 

Vi anser att det finns ett behov för studier som belyser arbetet inom offentlig 

verksamhet och i synnerhet chefers arbete närmast den dagliga verksamheten, vi vill 

därför be dig att om möjligt avsätta cirka en timmes tid till en intervju med oss, 

intervjuerna kommer att anonymiseras och du kommer att få full tillgång till arbetet och 

dess innehåll. 

 

I arbetet kommer vi att intervjua chefer i första linjen inom sjukvården för att skapa en 

bild av arbetets karaktär och vad du som chef anser är viktigt i ditt arbete. Intervjuen 

kommer att innehålla frågor om din vardag i arbetet, ledarskap och mål/resultat- 

styrning. 

 

Vi uppskattar om du kan avsätta cirka en timme till vår intervju, vi är flexibla när det 

kommer till tidpunkt för intervjun och du får gärna välja ett datum och en tid. Vi önskar 

dock att tillfället ligger inom de närmaste tre veckorna. 

 

Vi vill gärna intervju just dig, vid frågor kontakta oss! 

 

Hälsningar,  

Patrik Jansson, Victor Holmlund 

Telefonnummer: X 

[…]@mail.com 


