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Abstract 
 

Author: Nathalie Lindvall 
Title: Efficiency of social services -a qualitative study of efficiency based on cost 
and clients (translated title) 
Supervisor: Mikael Sandgren 
 

The purpose of this study is to make researches into the experiences of the social 

welfare secretaries about the work of the organization with streamlining from cost- and 

client efficiency with emphasis on units that work with children and youths as well as 

welfare. The study was provided and accomplished by using a qualitative method and 

semi structured interviews. Five social welfare secretaries were interviewed. The 

analysis is discussed by using the terminology and concepts of Sennett, the bureaucratic 

pyramid and the MP3-player. The results of the study ensued in client efficiency that in 

turn turned into cost efficiency and organizations with a clear structure have all the 

necessary qualities of streamlining. 
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1.Problemformulering 

På slutet av 1970-talet började new public management (NPM) implementeras i Sverige 

och världen (Barry, Berg och Chandler 2008). NPM var en organisatorisk ändring inom 

den offentliga sektorn, anledningarna till att en organisatorisk ändring genomfördes är 

många. Bland annat har det tagits upp argument som ökat medborgarinflytande och 

valfrihet men de mest centrala utgår från ekonomiska aspekter (Blomberg 2004, 

Wiklund 2005). Den offentliga sektorn ansågs ineffektiv och behövde effektiviseras, för 

att effektivisera den offentliga sektorn implementerade man marknadsorienterade 

strategier för att öka produktiviteten i arbetet (ibid). Innan NPM sågs den offentliga 

sektorn som en service av sociala tjänster som fanns tillgängligt för samhället att nyttja 

vid behov, efter implementeringen sågs den offentliga sektorn som en marknad för 

tjänster mellan köpare och säljare. Till följd av detta blev nu klienterna kunder till den 

offentliga sektorn, kunden fick ett utbud av tjänster som den kunde välja mellan. Detta 

innebar att det är marknadslogiken som styr arbetet i organisationer inom den offentliga 

sektorn vilket bidrar till att den offentliga sektorn behöver vara flexibel och anpassa sig, 

detta sätt att arbeta på passar bättre i vissa organisationer än andra (Wiklund 2005). 

Kritiken mot NPM och de marknadsorienterade logikerna utspelar sig ofta i 

diskussionen om grunden för socialt arbete och dess byggstenar, man menar att socialt 

arbete ska byggas på jämlikhet och allas lika värde (Heffernan 2006, Forkby och Höjer 

2011). Förutom ovanstående kritik visar forskning att införandet av NPM gör arbetet 

mer administrativt och att det avsätts mindre tid tillsammans med klienterna (ibid). 

 

Flera forskare, bland annat Forkby och Höjer (2011) menar att NPM konkurrerar med 

den tidigare byråkratiska logiken. De diskuterar det system som tidigare använts i 

Sverige som byggts genom traditioner och rutiner samt flertalet lagar och riktlinjer som 

växt fram genom byråkratin. Max Weber (1958) diskuterar tre punkter som gör en 

organisation byråkratisk, punkterna beskrivs genom organisationsstrukturen som är 

uppbyggd genom att arbetet delegeras av behöriga, att det finns en tjänsteplikt som följs 

och de anställda är kvalificerade för arbetet. Den byråkratiska logiken har sin 

utgångspunkt i hierarkier och regler som gör att en stor organisation kan fungera på 

samma sätt och utifrån samma villkor oberoende på geografisk placering eller person. 
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Det finns ett flertal sätt att effektivisera på och hur de tar sig i uttryck. Olika 

organisationer följer och arbetar efter NPM och effektivisering på olika sätt för att 

fungera så bra som möjligt i just deras fall. I vissa organisationer arbetar man med 

effektivisering genom budget, att kostnaden för organisationens arbete ska hållas låg. 

Denna typ av effektivisering kan bland annat ta sig i uttryck genom minskade insatser 

eller hög arbetsbelastning på personalen, i dessa fall vill man ofta försöka effektivisera 

personalens arbete. I andra organisationer kan fokus istället vara på specialisering. 

Specialisering gör det möjligt att effektivisera arbetet då handläggningstiden beräknas ta 

kortare tid till följd av sin expertis (Andrews och Van de Walle 2013). Det finns även 

andra sätt att effektivisera på, exempelvis genom att klienterna ska hjälpas/ behandlas så 

fort som möjligt, med denna syn på effektivisering strävar man efter att klienten ska 

finnas i organisationen så kort tid som möjligt då de fått den hjälp och de verktyg som 

varit behövlig för dem. 

 

Implementeringen av NPM och de marknadsorienterade strategierna lämpar sig bättre i 

vissa organisationer än andra, till en följd av detta effektiviseras arbetet på olika sätt 

som nämnt ovan. Detta kan appliceras på organisationer i stort och även inom 

socialtjänsten som är mitt fokus i studien. Det finns olika sätt att effektivisera på som 

socialtjänsten kan anpassa sig till och det finns skillnader i hur effektivisering tar sig i 

uttryck inom socialtjänstens enheter. Detta medför att effektivisering fungerar olika bra 

inom olika enheter på socialtjänsten. Dock finns det inte ett specifikt sätt att arbeta inom 

enheterna, det är upp till varje enskild enhet att hitta sitt arbetssätt för att effektivisera. 

Enheterna inom socialtjänsten måste se till lagar, riktlinjer och policys, utanför detta får 

de själva utforma en struktur som fungerar hos dem. Detta gör att skillnader mellan 

organisationer finns och att dessa arbetar på olika sätt, därför blir det intressant att titta 

på hur olika enheter väljer att effektivisera i sin organisation. 

 

Sedan implementering av NPM och de marknadsorienterade strategierna så har det 

forskats kring detta och effekterna som blir av en ny struktur inom den offentliga 

sektorn, i de flesta fall är forskarna eniga om resultatet. Ellison (2007) har tittat på NPM 

i Europa och menar att implementeringen av NPM gör att det finns mindre tid för att 

träffa klienterna och prata med dem om deras situation då arbetet utförs på en annan, 

mer administrativ nivå. Forkby och Höjer (2011) samt Barry, Berg och Chandler (2008) 

har kommit fram till liknande resultat och menar att NPM i viss mån strider mot det 
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professionella sociala arbetet som ofta innebär ett tidskrävande arbete tillsammans med 

klienterna. 

 

Förutom implementeringen av de marknadsorienterade strategierna och kraven på 

effektivisering måste organisationerna fortfarande se till sina egna riktlinjer och följa de 

lagar och förordningar som finns. De olika organisationernas arbete och karaktär skiljer 

sig åt, i många fall arbetar de efter samma lagar men de har olika arbetsuppgifter och 

olika krav på sig att följa. Eftersom arbetsuppgifterna är så pass olika kan det tänkas 

finnas en kontrast i hur man arbetar med effektivisering och därav har jag i min studie 

valt att jämföra två olika organisationer. Man kan se på organisationens effektivisering 

utifrån olika intressen och perspektiv, i min studie har jag arbetat med socialsekreterare 

som företräder organisationer som arbetar med barn och unga samt försörjningsstöd och 

undersökt deras erfarenheter av kostnads- och klienteffektivitet.  

 

1.1Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares erfarenheter om 

organisationens arbete med effektivisering utifrån kostnads- och klienteffektivitet med 

inriktning på enheter som arbetar med barn och unga samt försörjningsstöd. 

 

1.2Frågeställningar 

Hur ser socialsekreterares erfarenheter av kostnadseffektivitet ut? 

Hur ser socialsekreterares erfarenheter av klienteffektivitet ut? 

Hur ser socialsekreterares på situationen utifrån sin arbetssituation? 

 

2.Tidigare forskning 

Det finns mycket forskning att tillgå där det skrivs om NPM, NPM nämns ofta inom 

forskningen i generella termer där konceptet presenteras och förslag på implementering 

eller verkan finns. Det finns även mycket forskning om NPM specifikt för socialt 

arbete, av den forskning som är relevant för min studie så finns det mycket att tillgå för 

organisationer som arbetar med barn och unga men ingenting om försörjningsstöd. 

Litteraturen som jag presenterar i detta avsnitt är utvalt av relevans för mitt arbete, flera 

av artiklarna jämför NPM i olika länder men jag har valt att främst fokusera på deras 

resultat i Sverige. Forskningen beskriver i många fall konflikten mellan hur socialt 
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arbete såg ut innan och efter NPM samt hur NPM fungerar efter implementering, 

forskningen utgår från NPM i stort, NPM inom socialt arbete och den offentliga sektorn 

samt utifrån organisationer som arbetar med barn och unga.  

 

2.1Socialt arbete innan NPM 

En av de stora diskussionerna och kritiken mot NPM grundar sig i hur socialt arbete är 

uppbyggt och att NPM går emot detta. Det finns motstridiga argument för om 

implementeringen av NPM var bra eller om det sociala arbetet skulle vara verksamt på 

samma sätt som tidigare. Heffernan (2006) menar att det sociala arbetet växte fram på 

en ideell nivå för att hjälpa medmänniskor och baseras på att alla ska behandlas jämlikt 

och att samtliga hade lika värde och var lika värdefulla. Engberg och Wimelius (2015) 

berättar om den offentliga sektorns historia i Sverige och hur man efter kalla kriget 

införde nya lagar för att reglera den offentliga sektorn istället för att implementera en ny 

metod då det ansågs vara för dyrt. De nya lagarna bidrog till ett splittrat system där det 

inte fanns några konkreta riktlinjer efter hur arbetet skulle utföras, sakta växte det fram 

riktlinjer att arbeta efter och omkring 1970-talet implementerades NPM. Till en början 

var den offentliga sektorn fortsatt splittrad och det privata aktörer bildade vinstdrivande 

företag för sociala tjänster (ibid). Forskare idag diskuterar ofta att implementeringen av 

NPM bidragit till en konkurrens och möjlighet för de privata aktörerna att träda fram på 

marknaden och sälja sociala tjänster (Loxbo 2010). Engberg och Wimelius (2015) 

diskuterar vägen mot NPM och nämner där också kostnadsfrågan som ett problem, de 

menar att det inte avsätts tillräckligt med pengar för att få ett gångbart resultat. Kostnad 

är något som kommit att bli centralt i frågan om NPM, man vill spara in på utgifterna 

men bibehålla kvalité. 

 

2.2Korruption och NPM 

Tillsammans med införandet av de marknadsorienterade strategierna så ser man på de 

sociala tjänsterna som en plats mellan köpare och säljare. Kunden eller klienten får 

möjligheten att välja mellan olika tjänster och frågan om ökad korruption har 

diskuterats. Loxbo (2010) har granskat om korruption ökar i samband med NPM och 

marknadsorienterade strategier. Loxbos forskning visar att korruption är större i de 

kommuner där NPM introducerats tidigt med vissa undantag. Undantagen tar sig i 

uttryck främst genom storleken på kommunen och kommunens utveckling av riktlinjer 
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och policys. I de mindre kommunerna finns det inte samma möjligheter till att utveckla 

en stark policy som i större kommuner, de är ofta indelade i olika områden och en 

gemensam policy används. Green-Pedersens (2002) forskning visar också på 

svårigheterna med implementering av NPM och politikernas medverkan i de 

marknadsorienterade strategierna. Green-Pedersen studerade och jämförde Danmark 

och Sverige när de implementerade NPM och att de försökte ta efter varandra i 

införandet, dock med mindre lyckade resultat då skillnaden mellan hur länderna är 

uppbyggda och styrs är markanta. Loxbo (2010) menar att i de kommuner där det 

införts kundvalsmodeller, modeller som gör att kunden har möjlighet att välja tjänst och 

från vem den ska utföras, är korruptionen större än annars. Loxbos (ibid) forskning visar 

också på att politiker och arbetare är införstådda och ser en risk mellan användandet av 

NPM och korruption. Som tidigare nämnt ses de sociala tjänsterna som en plats mellan 

köpare och säljare där köparen på olika sätt kan välja sin tjänst istället för att bli 

tilldelad en, tanken med detta är att klienten själv ska kunna välja vilken tjänst som 

passa denna bäst, motsättningen blir att korruptionen ökar.  

 

2.3Personalens arbete 

Flertalet forskare menar att personalens arbetsfokus har ändrats till följd av 

implementeringen av NPM. Ofta diskuteras det att personalen innan införandet av NPM 

hade mer tid för klienterna och att deras arbete nu är mer administrativt. Mycket av 

kritiken mot NPM utgår från bristande tid med klienterna då det förespråkas och anses 

vara den bästa metoden att använda. Tillsammans med mer administration tillkommer 

olika bedömningsmallar för att underlätta arbetet till ett riktigt och snabbt beslut, 

nackdelen med detta är att mallarna ofta inte har täckningsgrad för samtliga klienter då 

vissa går utanför de angivna ramarna. 

 

Barry, Berg och Chandler (2008) diskuterar att den stabilitet inom det sociala arbetet 

som byggts på kunskap nu raseras i samband med NPM då det läggs mer fokus på 

ledarroller och hur arbetet ska effektiviseras utifrån marknadsorienterade modeller. 

Forkby och Höjer (2011) diskuterar i sin forskning att vi behöver lyssna mer på 

klienterna då de eftersöker mer tid och vill bli lyssnade på. I samband med 

implementering av NPM har arbetet blivit mer administrativt och mindre tid läggs på 

klienterna, vilket är i motsats till det önskade beteendet. Ellison (2007) håller med om 
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detta och menar att klienterna behöver träffas regelbundet och få möjligheten och tiden 

att prata med personalen. Gemensamt för forskningsresultaten ovan är att det sociala 

arbetet kräver tid tillsammans med klienterna och att den grund som socialt arbete 

tidigare byggts på nu håller på att ändras. Forkby och Höjer (2011) som ser svårigheter 

med implementeringen av NPM avslutar sin studie med ett resonemang om att NPM 

möjligen enbart är bra för att stärka legitimiteten i det sociala arbetet. De menar att 

många forskare tillsammans med dem har haft svårt för att se en lyckad implementering 

av NPM i organisationer som arbetar med barn och unga då man inte kan få ett lyckat 

resultat genom att minska på resurserna och effektivisera utifrån NPM och 

marknadsorienterade strategier. 

 

Samtliga av ovanstående nämnda forskare menar att mer tid med klienterna är det som 

är gångbart för socialt arbete. Det läggs även fram en del kritik om de 

marknadsorienterade strategierna som implementerats, en av dessa strategier är LEAN. 

LEAN kan ta sig i uttryck på olika sätt, bland annat finns det en strategi om att rätt sak 

ska produceras vid rätt tillfälle (JIT) samt att saker ska produceras som på ett löpande 

band där en ofärdig produkt kommer in i produktionen, läggs på ett band och blir en 

färdig produkt på kortast möjliga tid utan någon kvalitetsbrist (Shang och Sui Peng 

2014). I jämförelse med det sociala arbetet så innebär detta att när en klient kommer in i 

organisationen ska den hjälpas genom de sociala tjänsterna som finns att erbjuda på så 

kort tid som möjligt och i rätt tid utan att inskränka på arbetets kvalité eller klientens 

förutsättningar att i framtiden klara sig utan organisationens hjälp.  

 

Forkby och Höjer (2011) diskuterar i sin forskning om NPM inom organisationer som 

arbetar med barn och unga, de menar att NPM lett till att tydliga restriktioner kring 

beslutsfattande används och att mål sätts inom organisationen. Detta har bidragit till att 

till att uppföljningar görs för att se om målet är uppnått eller ej. Fortsatt menar Forkby 

och Höjer att beslutsfattandet möjligen är det som blir mer effektivt och att 

användningsområdet av NPM i organisationer med barn och ungdomar är begränsat och 

att NPM konkurrerar med den byråkratiska logiken. 
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2.4Fler chefer och fler ledarroller 

Som tidigare nämnt har NPM bidragit till karriärmöjligheter då de nya strategierna 

innefattar fler chefs- och ledarroller. Forskare ser olika på denna utveckling och ofta är 

det beroende på utifrån vilket perspektiv eller organisation de tittar på. Paulsson (2012) 

har skrivit om NPM utifrån Mas (management accountants) perspektiv och kommit 

fram till att NPM bidrar till att det finns möjlighet att få ett större inflytande i processen 

om hur arbetet ska gå till. Paulsson (ibid) nämner också i sin forskning att 

implementeringen av NPM har bidragit till ett stort fokus på de ekonomiska aspekterna 

vilket cheferna inom den offentliga sektorn inte har tillräckligt med kunskap om för att 

hantera. Detta arbetssätt som ska generera effektivitet blir i praktiken snarare än 

tvärtom. 

 

Ahl och Hedegaard (2013) skriver i sin artikel om NPM i hälso- och sjukvården, deras 

resonemang om implementeringen av NPM utmynnar i att det inte fungerar optimalt 

men att det i alla fall är bättre än tidigare. Ahl och Hedegaard menar att det behövs 

effektiviseras samtidigt som att kvalitén kvarstår och att de är en bra bit på vägen dit 

men att det är flera saker som behöver ändras innan verksamheten fungerar optimalt. 

Barry, Berg och Chandler (2008) menar att chefers kontakt med klienter blir mindre och 

att deras administrativa arbete blir större och tar mer tid. Fortsatt diskuterar de att 

cheferna inom det sociala arbetet behöver lägga mer tid och fokus på att få sin budget 

att gå ihop istället för att lägga fokus på klienterna och det som är deras bästa. Fortsatt 

diskuterar dem att NPM har bidragit till ett arbetsklimat med fler chefer och mer 

personal i ledarroller vilket gjort att fler fått möjligheten att göra karriär och utveckla 

sitt arbete. 

 

2.5En profession med generell kunskap 

I samband med implementering av NPM skapades fler chefs- och ledarroller vilket 

gjorde att strukturen och hierarkin i organisationer ändrades. Personalen som får en 

chef- eller ledarroll får ett utökat ansvar över ett område som ofta är större än det de 

arbetade med innan, detta medför att personalen som innehar dessa befattningar får en 

mer allmän kunskapsbild över sitt område. Barry, Berg och Chandler (2008) uttrycker 

att NPM och fler ledarroller bidragit till att socialarbetare snarare har en generell 

kunskapsbas än specialisering inom sitt arbete. De skriver i sin forskning att personalen 
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tidigare arbetade med ett par olika modeller och var specialiserade på detta. Efter 

implementering av NPM så har det bildats fler chefspositioner och ledarroller, dessa 

arbetssätt har gjort att man arbetar i flera olika system vilket gör att man har en generell 

kunskap om ämnet istället för en specialiserad kunskap. Deras forskning visar även att 

den personal som innehar en ledarroll inte ser sig som överordnade övrig personal, de 

ser kollegorna som professionella arbetare och att de fått förmånen ledarroll till följd av 

större erfarenhet. Ändringen till att det nu finns fler chefs- och ledarroller bidrar till att 

personalen blir specialister framför sina chefer då cheferna behöver en kunskap som 

sträcker sig över ett större område än personalens vilket bidrar till att de inte kan 

bibehålla sin expertis (Barry, Berg och Chandler 2008). Beslutsfattandet inom socialt 

arbete i Sverige utgår från lagstiftning och politiska beslut, det finns inget konkret svar 

på hur ett fall ska behandlas och det krävs ofta diskussion och reflektion över lagar och 

tidigare domar för att säkerställa att man tar rätt beslut (ibid). För att sammanfatta detta 

resonemang så kan man säga att de besluten som är vanligare än andra är lättare att 

hantera, då den personal som handlägger ärendet är specialist på sitt område. I de fall då 

mer ovanliga beslut ska fattas, de beslut som kräver diskussioner mellan personal och 

chefer så kan beslutsunderlaget vara svårare att få fram då cheferna kan lite om mycket 

istället för det mesta om det aktuella fallet. Fördelen med den generella kunskapen är att 

problemet i beslutsfattandet ofta utgår från vart man hittar svaret och inte vad svaret är. 

 

3.Metod 

Mitt metodavsnitt inleds med en kort presentation för mitt val av metod. Metodvalet 

följs upp under flera underrubriker och avsnittet avslutas med en förförståelse rubrik. I 

min studie har jag varit intresserad av ett resultat som visar på personalens erfarenheter 

om effektivitet i deras organisation utifrån klient- och kostnadseffektivitet. Jag har valt 

att intervjua personal eftersom de är inbegripna i situationen och har kunskap om 

organisationen och deras sätt att arbeta. Karaktären på mitt syfte och mina 

frågeställningar gjorde att jag arbetade efter den kvalitativa metoden. Inom kvalitativ 

metod samlas forskningens empiri oftast in genom intervjuer som är utformade efter 

allmänna och övergripande frågor där man får möjligheten att följa upp respondentens 

svar och utveckla ytterligare frågeställningar, denna intervjuform kallas 

semistrukturerad intervju (Bryman 2008). Både syftet och frågeställningarna var 

utformade för att kunna undersöka personalens erfarenheter av effektivisering vilket 
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inte kunde nås av bestämda frågor. Personalens svar behövde följas upp för att få en 

djupare och mer målande bild av deras erfarenheter och därav passade den 

semistrukturerade intervjuformen min studie. 

 

3.1Intervjuer 

Med semistrukturerade intervjuer utformar man en intervjuguide med specifika teman 

och underfrågor till dessa som man sedan utgår från i intervjun. Utifrån sin 

intervjuguide har man möjlighet att utforma nya frågor och respondenten är fri i sitt sätt 

att svara på frågorna (Bryman 2008). Jag har utformat en intervjuguide med tre teman 

och underfrågor till dessa, bilaga bifogas (bilaga 1). Min intervjuguide användes som en 

ram för intervjun, i de flesta fall försökte jag att följa socialsekreteraren och vad denna 

tyckte var viktigt i sin situation utifrån effektivisering. Med hjälp av intervjuguiden 

kunde jag lätt hitta tillbaka till mitt ursprungliga fokus efter att ha ställt följdfrågor på 

socialsekreterarens svar. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (ibid) beskriver också att i de 

fall då svaren inte blir tillräckligt innehållsrika kan man upprepa frågan eller 

omformulera den för att på så vis få respondenten att tänka efter igen och ge en mer 

utförlig beskrivning i sitt svar. Vid flertalet gånger i mina intervjuer behövde frågan 

förklaras igen eller på ett tydligare sätt, särskilt markant blev detta då jag hade två 

intervjuer efter varandra där socialsekreterarna inte företrädde samma enhet. Betydelsen 

för vissa ord hade olika innebörd för socialsekreterarna då de hade sina specifika 

uttryck från sin enhet. Widerberg (2002) beskriver att det under hela intervjun är viktigt 

att vara lyhörd på respondenten, ge denna möjlighet till att utveckla sina resonemang 

och följa upp vad denna säger. I samtliga intervjuer flöt samtalet på bra, samtliga 

socialsekreterare var tillmötesgående och svarade utförligt på mina frågor. Det fanns 

viss svårighet med de intervjuer som genomfördes via telefon men det var inget som 

påverkade innehållet eller resultatet. 

 

Samtliga intervjuer spelades in efter att respondenten samtyckt till detta, inspelningen 

gjordes för att kunna transkribera materialet. Jag använde mig av telefonens inbyggda 

ljudupptagning under intervjuerna, till de intervjuer som genomfördes via telefon 

användes högtalarfunktionen tillsammans med ljudupptagning från datorn. De flesta 

intervjuerna som genomfördes var under samma vecka och efterhand som de var klara 

transkriberade och kodade jag materialet. Vid ett fåtal tillfällen var ljudupptagningen 
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sämre och jag kunde inte höra vad som blev sagt, de gångerna detta hände så var det ett 

par ord som inte kunde tydas och inte hela meningar. Eftersom det inte var hela 

meningar som försvann så har jag ändå kunnat använda allt material men fått välja bort 

vissa citat som hade varit värdefulla för studien. De citaten som inte har kunnat 

användas har jag istället förklarat och diskuterat utifrån sitt sammanhang.  Efter att 

intervjuerna transkriberats har jag noga analyserat materialet och försökt se det ur ett 

objektivt synfält för att inte påverkas av egna värderingar eller förförståelse. En annan 

orsak till varför jag försökte förhålla mig objektivt till materialet var för att se teman 

som jag annars inte sökt efter. Materialet från transkriberingen har sorterats och 

kategoriserats utifrån studiens syfte och frågeställningar (Bryman 2008). Utifrån 

transkriberingarna har jag läst igenom materialet flertalet gånger och markerat de delar 

som var av relevans utifrån sortering och kategorisering. Efter att samtliga intervjuer var 

genomförda så bildades det ett mönster av de mest framträdande teman och dilemman 

som kom upp i samtliga intervjuer utan att jag själv tagit upp fenomenet.  

 

Direkt efter att transkriberingen var klar började jag koda materialet, jag valde att koda 

efter Brymans teori. Bryman (2008) beskriver att man ska börja koda materialet så fort 

som möjligt och läsa igenom det många gånger och att man till en början läser igenom 

det utan att anteckna men att man efterhand fyller på med anteckningar och notiser. 

Sedan granskar man koderna, letar efter samband och ser om olika ord används för 

samma sak och i så fall använder man bara ett av orden. Slutligen ser man om det finns 

samband mellan kodningen och aktuell litteratur och om man kan dra några slutsatser av 

detta, men det är viktigt att hålla en distans till kodningen och inte se det som ett resultat 

då det bara är en del av analysen. Till en början var min kodning tämligen omfattande, 

efterhand som jag bearbetade materialet blev anteckningarna färre då många av 

respondenterna uttryckte samma sak men i olika termer. När jag kodade materialet 

utgick jag från de mest centrala delarna utifrån deras intresse och min intervjuguide, när 

kodningen var klar visade det sig att jag samlat in tillräckligt med material för att kunna 

påbörja analysen. Efter att ha bearbetat sin empiri så ser man om kompletteringar 

behövs, om ytterligare respondenter krävs eller om tidigare respondenter behöver 

förtydliga något eller svara på någon ytterligare fråga, slutligen utformas insamlad 

empiri och tidigare empiri till text (Bryman 2008).  
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Mitt material har sedan tolkats utifrån Sennetts (2006) begrepp där han beskriver 

skillnaderna mellan att arbeta i en organisation som styrs som en byråkratisk pyramid 

eller en flexibel MP3-spelare. Dessa begrepp används i huvudsak av Sennett och utifrån 

dessa beskriver han de karaktäristiska drag som finns inom de olika begreppen. 

Eftersom socialtjänsten har påbörjat en förändring mot byråkrati till en flexibel 

verksamhet så blev Sennetts begrepp relevanta för att analysera min studie. Mycket av 

det mina respondenter har uttryck i intervjuerna har Sennett tagit upp, förutom att han 

beskriver de olika organisations typer så berättar han också hur de tar sig i uttryck när 

de samverkar med varandra. I vissa fall kompletterar de varandra och i andra fall 

motarbetar de varandra. Eftersom jag kodade materialet utifrån respondenternas intresse 

och min intervjuguide så har Sennetts begrepp använts för att förklara företeelser 

snarare än att han begrepp har styrt valet av mitt material. 

 

Efter att ha granskat materialet från mina intervjuer så insåg jag att frågan om chefs-och 

ledarroller borde formulerats annorlunda och lagt mer fokus vid. Svaren på frågan har 

varit varierade i utformning och innehåll vilket gör att jag inte har kunnat använda 

materialet till analysen på det sätt jag önskat. Min fråga borde varit uppdelad i flera 

mindre frågor som fokuserade på olika benämningar, titlar och ansvarsområden inom 

organisationen istället för fokus på hur sammansättningen av personal samt chefs- och 

ledarroller såg ut. Frågan om chefs- och ledarroller var mer aktuell när jag skulle 

intervjua enhetschefer, anledningen till att jag ändå hade kvar frågan var för att kunna 

analysera strukturen i organisationen och hur den utvecklats utifrån Sennetts (2006) 

beskrivningar. 

 

3.2Metodens förtjänster och begränsningar 

Den kvalitativa metoden har gett mig möjligheten att utveckla mina frågeställningar och 

följa upp vad mina respondenters svar, jag har även formulerat om frågorna i de fall då 

socialsekreteraren inte förstått den. Detta var användbart för mig då jag fick möjligheten 

att ställa frågor med samma betydelse på olika sätt och på så vis få en bred, målande 

bild av socialsekreterarens svar. Den kvalitativa metodens intervjuutformning har gjort 

att jag fått en bättre och mer beskrivande kartläggning om hur arbetet med 

effektivisering i deras organisationer fungerar. Genom intervjuer ges respondenten 

möjlighet till att ge målande beskrivningar av hur dennes upplevelser ser ut och 
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intervjuaren har möjlighet att jämföra olika intervjupersoners uppfattningar av samma 

fenomen, ifall det finns liknande normer eller språk etc. (Ahrne och Eriksson-

Zetterquist 2011). Efter att en intervju var genomförd så skrev jag små anteckningar om 

det mest centrala som tagits upp, dessa anteckningar hjälpte mig att snabbt förstå hur de 

olika organisationerna fungerade och vad det var som skiljde dem åt. 

 

En nackdel som kom med telefonintervjuerna var att man förlorade det språk som 

kroppen och mimiken talar. Det var svårt att veta om det var tyst i telefonen för att 

socialsekreteraren funderade över ett svar eller om de inte förstod frågan. Många gånger 

upplevde jag också att socialsekreterarna gav kortare svar om intervjun var via telefon 

istället för på plats tillsammans med klienten. Trots att jag kan se skillnad på om 

intervjun var via telefon eller inte så gav ändå intervjuerna mig det material som 

krävdes för studiens innehåll. Trots svårigheterna med telefonintervjuer så dominerades 

samtliga intervjuer av ett tillmötesgående agerande och socialsekreterarna svarade 

innehållsrikt på frågorna även om vissa svar var kortare i sin utformning. Överlag var 

intervjuerna avslappnande och inbjudande till konversation. 

 

Kvalitativ metod har kritiserats för att det är forskarens intresse som lyfts fram, i 

motsättning till det finns det en stor fördel med den kvalitativa metoden som är att 

forskaren söker efter respondentens uppfattning och erfarenheter av fenomenet (Bryman 

2008). Med andra ord söker den kvalitativa metoden efter respondentens erfarenheter 

och svar istället för forskarens svar. I min studie har jag resonerat efter att det är mina 

respondenter som är experter på sitt område och deras erfarenheter är mitt intresse och 

grunden till studien. Det mina respondenter har tyckt varit det mest centrala i deras 

arbete med effektivisering har varit mitt huvudsakliga fokus i intervjuerna tillsammans 

med intervjuguiden. Att ha intervjuer och möjligheten att följa upp respondentens svar 

har dock sina begränsningar. 

 

3.3Urval 

I min studie har jag att intervjua socialsekreterare på socialtjänsten för att undersöka 

deras erfarenheter av effektivisering i deras organisation, för att nå dessa personer har 

jag arbetat efter ett tvåstegsurval. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2011) beskriver 

genomförandet av tvåstegsurval genom att man först väljer ut vilken eller vilka 
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organisationer man ska arbeta med. I mitt fall har jag valt organisationer som arbetar 

med barn och unga samt försörjningsstöd, anledningen till att jag jämför två 

organisationer är att jag i min studie vill undersöka olika personers erfarenheter av 

effektivisering och hur det fungerar i deras organisation. När man ska jämföra två 

organisationer så kan man välja att jämföra två liknande organisationer eller två helt 

olika. Fördelen med att jämföra två liknande organisationer är att man möjligen får en 

bättre uppfattning och sammanhang i studien, fördelen med att undersöka två olika 

organisationer är att man kan ställa dem mot varandra och jämföra (Ahrne och 

Eriksson-Zetterquist 2011). Förutom att jag har valt att jämföra två olika organisationer 

så är respondenterna fördelade på fyra olika kommuner, vissa kommuner är lite större 

och andra något mindre. Detta har bidragit till att jag kan jämföra två olika 

organisationer och se om det finns något skillnad i deras sätt att arbeta beroende på 

kommunens storlek. Andra steget i tvåstegsurvalet är att välja respondenter från 

organisationen (ibid). När jag arbetade med mitt urval var min första tanke att jag skulle 

intervjua enhetschefer som var verksamma inom försörjningsstöd samt barn och unga, 

utifrån den tidsram som vi arbetat efter var detta inte möjligt då enhetschefer ofta är 

uppbokade och deras tid att avsätta för intervju var begränsad. Valet föll då istället på 

att intervjua socialsekreterare som var verksamma inom samma område som jag tidigare 

ville undersöka. För att komma i kontakt med dessa respondenter så vände jag mig till 

den kommunens växel som de var verksamma i, efter kontakt med växeln så blev jag 

vidarebefordrad direkt till socialsekreteraren eller till deras enhetschef som sedan 

hjälpte mig vidare. Jag har intervjuat totalt fem socialsekreterare, vissa av intervjuerna 

har varit via telefon och andra på plats tillsammans med socialsekreteraren. 

 

3.4Metodens tillförlitlighet 

I kvalitativa metoder så är det viktigt att det finns en trovärdighet och att läsaren tror på 

det som är skrivet i studien (Ahrne och Svensson 2011). Bryman (2008) har använt 

begreppet tillförlitlighet och fyra underkategorier som motsvarar validitet och reabilitet 

för att förklara metodens trovärdighet. Brymans första begrepp är just trovärdighet 

vilket syftar till att det ofta finns flera sanningar som samma fenomen och att forskaren 

behöver säkerställa att deras forskning är utförd korrekt efter de regler som finns, när 

forskningen är utförd får de som är berörda av studien kontrollera ifall den stämmer 

överens med verkligheten (ibid). Andra begreppet benämner Bryman som 
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överförbarhet. Detta syftar till möjligheten att applicera forskningsresultatet i ett större 

perspektiv, att kvalitativa forskare ofta undersöker få personer men på djupet ger 

svårigheter för ett forskningsresultat i ett större perspektiv. För att undkomma detta 

behöver forskaren ge tydliga förklaringar om sitt tillvägagångssätt och resultat som sen 

kan tolkas av andra, om forskningen går att användas i större perspektiv (ibid). 

 

Brymans (2008) tredje begrepp är pålitlighet vilket innebär att forskaren ska ställa sig 

kritisk till sin studie för att kunna värdera och arbeta med den objektivt, sedan ska andra 

forskare kontrollera bedöma tillförlitligheten i studien. Att arbeta med sin forskning på 

ett objektivt sätt är dock nästintill omöjligt då forskarens värderingar ständigt finns 

tillgängliga (Bryman 2008). Brymans fjärde och sista begrepp inom tillförlitlighet är 

”möjlighet att styrka och konfirmera”. Detta innebär att forskaren förutsätter att det inte 

går att nå total objektivitet men visar entydigt att forskaren inte låtit sig påverkas av 

personliga värderingar eller ändrat i utförandet av forskningen.  

 

I min studie har jag arbetat efter Brymans tillförlitlighet genom att förhålla mig till och 

följa de regler som finns samt visat att jag inte låtit mig påverkas av egna värderingar 

trots att jag är medveten om att det inte går att uppnå total objektivitet. Min studie har 

utförts av kvalitativ karaktär och det är till följd av detta svårt att applicera mitt resultat 

som något generellt, därför har jag noggrant beskrivit hur jag utfört mitt arbete för att 

någon annan ska kunna göra en liknande studie. 

 

3.5Etiska överväganden 

Det finns forskningsetiska principer att förhålla sig till när man utför en studie, enligt 

vetenskapsrådet (2002) utgår dessa principer från fyra olika krav. Förutom de fyra 

kraven så följer rekommendationer om hur korrekt etisk forskning ska utföras. Öberg 

(2011) tar upp etiska aspekter med innebörden att man som intervjuare ska vara 

tillmötesgående och förstående mot det respondenten berättar samt att man ska vara 

mottaglig och empatisk mot respondenten. 

 

I min studie har jag intervjuat personal som arbetar på socialtjänsten, jämlikt med 

samtyckes- och informationskravet så har jag hämtat in samtycke från respondenten till 

att genomföra intervjun (Vetenskapsrådet 2002). Fortsättningsvis har jag informerat 
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mina respondenter om syftet med min studie och på vilket sätt den genomförs på, jag 

har informerat om att deltagandet i studien är frivilligt och att de när som helst har 

möjlighet att avbryta intervjun samt att det insamlade materialet enbart används till min 

studie (ibid). Innan genomförandet av intervjuerna så fick socialsekreterarna ett 

informationsbrev där bland annat syftet med studien förklarades, punkterna ovan samt 

hur materialet och deras integritet skulle behandlas i studien, bilaga bifogas (bilaga 2). 

 

Förutom samtyckes- och informationskravet har jag även att sett till konfidentialitet- 

och nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet handlar om det skydd som ges till 

respondentens integritet, respondenten ska vara anonym och dennes personuppgifter ska 

bevaras på ett sätt så att inga obehöriga kommer åt dessa (Vetenskapsrådet 2002). 

Konfidentialitetskravet innebär också att den som sedan läser forskningen inte ska 

kunna veta vem det är som intervjuats (ibid). I min studie har konfidentialitetskravet 

behandlats genom att anonymisera samtliga personuppgifter från socialsekreterarna 

samt att kommunen som socialsekreteraren arbetar inom är okänd. Min studies 

konfidantialitet styrks dessutom genom att mina respondenter inte är verksamma på 

samma arbetsplats och i de flesta fall inte heller inom samma kommun. Det sista kravet 

som Vetenskapsrådet (2002) nämner är nyttjandekravet. Nyttjande kravet innebär att det 

insamlande materialet från respondenter enbart ska användas i den studien 

(Vetenskapsrådet 2002). Det insamlade materialet får således inte säljas vidare eller 

nyttjas av någon annan om inget annat föregått i konversationen mellan respondent och 

forskare (ibid). Efter genomförd intervju har materialet transkriberats och kodats för att 

sedan användas i analysen. Efter färdigställande av studien så förstörs samtliga intervju 

material. 

 

3.6Förförståelse 

Innan jag började läsa in mig på området och påbörja min studie hade jag en tanke om 

att det mest effektiva borde vara att avsätta mycket tid tillsammans med klienterna. Min 

tanke var att ifall klienterna fick mycket tid så skulle de bli mer motiverade till 

förändring och på så sätt tillexempel nå självförsörjning tidigare. Förutom att jag tänkte 

att detta borde vara det mest effektiva hade jag ingen annan erfarenhet av effektivisering 

i socialtjänsten. Under sommaren arbetade jag med försörjningsstöd men eftersom jag 

var vikarie och vår uppgift var att hålla arbetet flytande under sommaren så gick jag för 
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det mesta inte in i arbetet tillsammans med klienterna och hade inga uppföljningar på 

min socialsekreterares klienter.  

 

4.Teori 

Jag har valt att arbeta med Richards Sennetts (2006) beskrivningar av skillnaderna 

mellan att arbeta i ett strikt byråkratiskt samhälle med hierarkier och de nu mer 

gångbara organisationsformerna som liknar MP3-spelare och flexibla institutioner. Han 

tar upp flera centrala delar som finns i den organisationsförändring som genomgås. I 

stort beskriver han dels den byråkratiska pyramiden som symboliserar en pyramiden där 

det finns ett fåtal personer högst upp som har kunskap och makt för att styra hela 

organisationen, ju längre ner i pyramiden man kommer ju lägre status och inflytande har 

man. I kontrast till pyramiden beskriver han MP3-spelaren som har ett stort 

lagringsutrymme men där endast en del används åt gången, användandet gör att man 

kan välja ut en specifik del i lagringsutrymmet att använda sig av men att den även är 

utbytbar mot någon annan del. Under dessa stora begrepp så beskrivs ändringen utifrån 

mindre delar som exempelvis tillit till organisationen. Sennett beskriver ingen klar teori 

och använder inte begrepp som är specifika för just honom men sättet han kombinerar 

dessa begrepp på i relation till varandra utifrån den förändringsprocess vi har börjat gå 

igenom blir aktuellt för min analys.  

 

4.1Människobehandlande organisationer 

Sennetts (2006) beskrivningar av den byråkratiska pyramiden och den flexibla MP3-

spelaren är inte typiskt för det sociala arbetet. Han förklarar en rad olika aspekter som 

kan appliceras på organisationer i stort. Människobehandlande organisationer 

symboliserar stora delar av vår vardag och samtliga är mer eller mindre i kontakt med 

dessa, välfärdssystemet i stort räknas in där bland annat vårdcentraler, skolor och 

socialtjänsten tillhör (Linde och Svensson 2013). Resurserna som finns i dessa 

organisationer är ofta begränsade och regleras främst utifrån ekonomin och hur man ska 

fördela sina resurser för att nå bästa resultat. Organisationerna är inte bara begränsade 

av sina resurser, de är beroende av staten och deras arbete regleras av lagar och 

övergripande policys. Människobehandlande organisationer utgår från en moralisk 

atmosfär där arbetet anpassas utifrån de resurser och lagar som finns, på lokal nivå 

bestämmer kommunerna hur detta ska tolkas. Utifrån denna tolkning har även den sista 
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aktören ett tolkningsutrymme som anpassas efter händelse och situation (Linde och 

Svensson 2013). De människobehandlande organisationerna har länge dominerats av 

den byråkratiska logiken med hierarkier och det långsiktiga arbetet. Nu när NPM och 

MP3-spelaren implementerats kan man inte längre arbeta på samma sätt eller utifrån 

samma förutsättningar som tidigare. De båda logikerna skiljer sig åt markant vilket gör 

Sennetts (2006) beskrivningar viktiga för att förstå varför organisationer ser ut som de 

gör idag. 

 

4.2Den byråkratiska pyramiden 

Sennett (2006) berättar om den byråkratiska pyramiden som dominerade under 1900-

talet vars begrepp myntades av Weber. Pyramiden beskrivs som en hierarkisk struktur 

där det finns ett fåtal personer högst upp som besitter den största delen av makten, 

skiften längre ner innefattar fler personer med mindre ansvar. Specifikt för den 

byråkratiska pyramiden var att samtliga hade en befattning och denna befattning hade 

en specifik uppgift att sköta. Samtliga befattningar behövde någon typ av kvalifikation 

vilket Weber tyckte skapade en social rättvisa, befattningen var ett visst mått på 

kunskap och färdighet vilket gjorde att personer med en befattning också hade en 

uppgift. Denna befattning och personers specifika uppgift gjorde att samtliga inom 

organisationen var experter på sitt område och personalen fick en känsla av 

meningsfullhet eftersom att deras arbete inte kunde ersättas. Den byråkratiska 

pyramiden fanns inte bara inom organisationer, den kom med tiden att innefatta hela 

samhället och samtliga omslöts av byråkratin. Strukturen som fanns i denna modell 

gjorde det möjligt att hela tiden omfamna fler personer i de nedersta skikten (ibid).  

 

Sennett (2006) beskriver alltså den byråkratiska pyramiden som en hierarkisk struktur 

och innebörden av detta. I min analys har jag valt att använda begreppet den 

byråkratiska pyramiden som ett omfattande och övergripande begrepp. Användandet av 

begreppet utgår från den typiska byråkratin och utifrån detta har jag specificerat vilken 

del av begreppet som är relevant i just den kontexten. 
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4.3MP3-spelaren 

Dagens motsvarighet till den byråkratiska pyramiden benämner Sennett (2006) som en 

organisation som liknar en MP3-spelare. MP3-spelaren har ett stort lagringsutrymme 

men vi begränsas till att bara spela viss utvald musik, på samma sätt innehar den 

flexibla organisationen ett stort utrymme men bara viss kapacitet används. De fasta 

funktioner som tidigare fanns i organisationen ersätts nu av uppgifter som väljs ut från 

MP3-spelaren vilket gör att organisationens produktion kan ändras från dag till dag. 

Organisationens olika sätt att arbeta efter medför att personalen måste anpassa sig och 

ha en bred, mer generell kunskap snarare än specifik kompetens för att kunna anpassa 

sig till de olika arbetssätten som finns i organisationen. Organisationer som styrs som en 

MP3-spelare är flexibel och har ingen fast utgångspunkt i sitt dagliga arbete, arbetet 

förändras och den tidigare linjära logiken är inte längre gångbar. Till följd av den 

automatiserade utvecklingen så finns det nu möjlighet för organisationer att ersätta visst 

arbete med maskiner och datoriserade funktioner. Detta som ett led i att effektivisera 

och minska på kostnader, de arbetsuppgifter som kan ersättas med en maskin innebär 

lägre personalkostnad och ofta högre omsättning. 

 

Sennett (2006) menar att specialisten har en hantverkares inställning och att 

generalistens inställning liknar en konsults. Specialistens arbete följer den byråkratiska 

pyramiden där man är expert på sitt eget arbete. Konsultens uppdrag innefattar ofta en 

omorganisation eller ändring på något sätt. I vissa fall kan det vara omstrukturering i 

organisationen eller inom arbetsuppgifterna, konsultens uppdrag är att genomföra 

ändringen (ibid). När konsulterna blir drivande i organisationsändringen så avsäger sig 

även de centrala enheterna i organisationen viss del av inblandning i detta, vilket ofta 

kan vara i positiv bemärkelse om man ser till att organisationen står inför eventuella 

uppsägningar eller förflyttningar (ibid). 

 

På samma sätt som jag valt att arbeta med den byråkratiska pyramiden har jag arbetat 

med MP3-spelaren. Både MP3-spelaren och den flexibla organisationen används i 

analysen som ett övergripande begrepp för att få en inblick i organisationens struktur. 

Begreppen MP3-spelare och den flexibla organisationen har behandlats ur ett större 

perspektiv som beskriver organisationernas arbete utifrån en stor bredd i 

arbetskompetens men att fokus läggs på en specifik del åt gången. Socialsekreteraren 
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har ett visst fokus när de kommer till arbetet och en specifik uppgift att arbeta efter 

genom den givna strukturen. MP3-spelaren och den flexibla organisationen används 

även för att förklara organisationens situation utifrån omfattande termer samt för att 

förklara de mindre begrepp som omfattas av Mp3-spelaren och därigenom ge en 

helhetsbild av situationen. 

 

4.4När den byråkratiska pyramiden och MP3-spelaren samverkar 

Vägen mellan att gå från den byråkratiska pyramiden till MP3-spelaren är inte klar än 

och i många fall samverkar fortfarande dessa båda modeller, ibland tillsammans och 

ibland som motsättningar till varandra. Mycket av den tidigare forskningen vittnar om 

den logik som finns kvar från byråkratin och den flexibla ramen som är påväg att ta 

över strukturen i organisationerna inom den offentliga sektorn. I vissa fall kolliderar 

dessa olika strategier i arbetet men det finns även exempel på de organisationer då 

byråkratin och MP3-spelaren fungerar bra tillsammans. Arbetet efter den byråkratiska 

modellen med befattningar och specifik kunskap bidrog till en känsla av att man 

tillförde något och man kände heder och stolthet för sitt arbete (Sennett 2006). Dagens 

drivande MP3-spelare bidrar inte till samma funktion då ens kunskap om arbetet är 

utbytbart mot någon annans kunskap på ett annat sätt än tidigare. Att arbetet uppfattas 

på detta sätt bidrar till låg lojalitet och tillit till organisationen (Sennett 2006). 

 

Under den tid då den byråkratiska pyramiden var framträdande såg man på arbetet som 

något som skulle vara hållbart på lång sikt. Arbetet var uppbyggt efter befattningar och 

professioner som gjorde en färdigställd produkt i sitt bästa skick då samtliga var 

experter på vad just dem gjorde. Detta bidrog till en känsla av meningsfullhet även om 

själva arbetets utförande eller position i organisationen inte var den bästa (Sennett 

2006). Det fanns en stor lojalitet till organisationen och personalens arbete belönades 

ofta på olika sätt. Att istället omorganisera och handla på kort sikt visade sig ge bättre 

lönsamhet, strukturen i arbetet förändrades och man jagade de snabba vinsterna (ibid). 

Detta bidrog till att personalen var utbytbar och de som var mest eftertraktade att 

anställa var de som hade bäst samarbetsförmåga och lättast för att lära och anpassa sig 

till den nya organisationen. Tillsammans med MP3-spelaren har det införts ett synsätt 

på tidsramar som något man kan minska på, tiden skall fokuseras till de akuta och små 

uppgifterna för att på så vis nå effektivt arbete (ibid). 
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Ovanstående begrepp har hämtats från de större begreppen byråkratisk pyramid och 

flexibla organisationer som styrs likt MP3-spelare, vilket även framgår av texten. Dessa 

begrepp har i analysen hanterats utifrån de större, mer omfattande begreppen. 

Anledningen till att samtliga begrepp hanteras utifrån den byråkratiska pyramiden och 

MP3-spelaren är för att dessa begrepp säger mycket mer om organisationen än just den 

del jag valt att belysa. Även om organisationerna inte styrs fullt ut från ett av de centrala 

begreppen så ger det en bild av hur organisationen tänkt när de valt att strukturera sitt 

arbete efter ett visst sätt. 

 

5.Personalens erfarenheter av effektivisering 

I min analys kommer jag att dela upp arbetets olika teman och presentera utfallet av 

denna studie, slutligen kommer jag att diskutera resultatet under slutdiskussion. Som 

bekant har jag undersökt socialsekreterares erfarenheter av effektivisering i deras 

organisation utifrån kostnads- och klienteffektivitet. Mina frågeställningar har utgått 

från personalens erfarenheter och deras arbetssituation. Analysen diskuteras utifrån 

Sennetts (2006) teori som utgår från den organisationsändring som skett i välfärden, 

från en byråkratisk pyramid till en flexibel MP3-spelare. Jag kommer även att diskutera 

frågan om NPM och de marknadsorienterade strategierna utifrån tidigare forskning. 

Analysens upplägg kommer att utgå från referat av vad respondenterna uppgett och 

direkta citat följt av en analys av utsagorna med stöd till teori och tidigare forskning. 

Respondenterna har i analysen benämnts som socialsekreterare A-E, socialsekreterare A 

och B företräder organisationer som arbetar med barn och unga, socialsekreterare C-E 

företräder organisationer som arbetar med försörjningsstöd.  

 

5.1Kostnadens betydelse 

Forskningen har visat att NPM till stor del implementerades på grund av ekonomiska 

skäl, man ansåg att kostnaderna för den offentliga sektorn var för höga jämfört med 

arbetet som utfördes (Blomberg 2004). Att den offentliga sektorn och i mitt fall 

organisationer som arbetar med barn och unga eller försörjningsstöd fick riktlinjer om 

att vara mindre kostsamma tog sig i uttryck på olika sätt. Ellison (2007) menar att 

personalen fick mindre tid till klienterna då de till följd av kostnadseffektivisering fick 

fler klienter att arbeta med utifrån samma tidsram som tidigare. Socialsekreterare B, 
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som företrädde en organisation som arbetar med barn och unga menar att man i deras 

organisation måste ta hänsyn till sambandet mellan kostnaden för en insats och dess 

effekt på familjer utifrån tidigare forskning. Evidensen i denna organisation spelar en 

stor roll för utförandet tillsammans med lagar och riktlinjer från organisationen, 

slutligen påverkas även deras bedömning av organisationens budget, socialsekreteraren 

uttryckte sig som följande;  

 

Alltså, det är ju lite som det som jag tog upp att man ser över vilken kostnad, 

alltså vilken som genererar mest, dels så att säga forskningsmässigt /…/ men det 

är klart att allting är, alltså det är ju budgeten det handlar om, men det får ju 

aldrig gå ut över klienten. (Socialsekreterare B) 

 
 

Socialsekreterare B ovan menade att man alltid handlar efter vad som är bäst för 

klienten men att man ser över vilken insats, till följd av insatsens kostnad som blir mest 

fördelaktig för klienten. Att tänka efter budget och vilken insats som blir mest gynnsam 

i förhållande till klienten finns vardagligt i arbetet för denna organisation och i många 

fall handlar organisationen ur ett kortsiktigt perspektiv. Det kortsiktiga perspektivet tar 

sig i uttryck genom att nå de snabba vinsterna och i detta fall att effektivisera arbetet till 

den grad att det ska kosta så lite som möjligt men ändå bibehålla kvalité. Den flexibla 

organisationen karaktäriseras ofta av det kortsiktiga perspektivet som ser de korta och 

snabba vinsterna istället för de långsiktiga (Sennett 2006).  Socialsekreterare A som 

också företrädde en organisation som arbetar med barn och unga uttryckte att deras 

dyraste insats även var den bästa, med viss skillnad till socialsekreterare B´s svar 

argumenterade man här för att använda denna insats så mycket som möjligt om man 

hade ett bra argument till varför den skulle vara den bästa. Anledningen till att de 

resonerade såhär var tanken om att i de fall familjerna blir hjälpa på bästa sätt finns det 

mindre risk för att klienterna åter kommer i kontakt med organisationen och på så sätt 

minskar deras kostnader istället för att erbjuda flera insatser som inte hjälper familjen på 

ett lika bra sätt som den angivna.  
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Men vi har ju vissa insatser som kostar mycket mer /…/ den är ju kanske svårare 

att få då så då måste klienterna verkligen ha det behovet och då måsta man ju 

liksom kunna argumentera för det tillexempel. Men alltså vi vill ju gärna ge 

insatser, så min chef är väldigt så att försök få dem att gå. Alltså man vill nästan 

ge, det är bättre att man ger insatser än att de kommer tillbaka här igen. 

(Socialsekreterare A) 

 

Till skillnad från det tidigare exemplet som var mer inriktat på kortsiktiga lösningar 

fokuserar denna organisation på de långsiktiga lösningarna. Organisationen handlar 

efter vad som blir mest lönsamt på långsikt och ser en möjlighet i att både vinna tid och 

kostnader genom att erbjuda det bästa alternativet där och då (Sennett 2006). I denna 

organisation har man chefens stöd och handlar efter att så länge man har ett bra 

argument till varför klienten ska beviljas en viss insats godkänns den. Framträdande i 

frågan om budget i denna organisation är att besluten dominerades av familjens och 

barnets bästa. Man resonerar efter att hjälpa klienten på bästa sätt trots en högre 

kostnad, resonemanget grundar sig i att om klienten blir hjälpt på bästa sätt så 

motverkar man även problem i framtiden och på så sätt blir även klienteffektivitet i 

denna kontext framträdande.  

 

Respondenterna från försörjningsstöd uttryckte inte ett specifikt arbete utifrån den 

angivna budgeten de framhöll istället problemet med ett stort antal klienter och att de 

hade behövt fler tjänster. I vissa fall hade antalet klienter minskat sedan tidigare men de 

upplevde ändå att antalet var för stort för att hinna hjälpa varje klient på bästa möjliga 

sätt. De olika organisationerna hade infört nya sätt att arbeta efter för att kunna 

bibehålla samma antal personal men istället effektivisera deras arbete så att de hann 

med att träffa fler klienter. Socialsekreterare C berättade om arbetet med LEAN och 

tanken med att effektivisera deras arbete utifrån modellen om att utföra arbetet på rätt 

sätt vid rätt tid. 

 

LEAN, det här arbetssättet och då organisera upp arbetssättet och strukturera 

upp det så att man har liksom såhär vad man ska göra måndag, tisdag, onsdag, 

torsdag, fredag för att man ska hinna med så mycket som möjligt under dagarna. 

(Socialsekreterare C) 
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Socialsekreterare E som också arbetade inom försörjningsstöd berättade om flera saker 

som hade provats för att effektivisera deras arbete utifrån kostnad men menade att 

problematiken låg i personalbristen. 

 

Det är ju det här med tjänster, vi önskar ju att vi hade fler tjänster. Det behövs ju 

verkligen, vi sitter ju med för många ärenden. (Socialsekreterare E) 

 

I likhet med mina respondenters svar har Barry, Berg och Chandler (2008) uttryckt att 

följden av kostnadseffektivitet blir ett stort antal klienter med mindre tid tillsammans 

med klienterna. Konsekvensen av kostnadseffektivitet har utifrån detta resulterat i att 

personalen som är verksam inom dessa organisationer har ett större antal klienter än 

tidigare och mindre tid att avsätta till att träffa klienterna. NPM influenserna utgår i 

denna kontext från att arbetet ska vara effektivt, socialsekreterare C utrycker en 

resursbrist och att organisationernas lösning på detta är att effektivisera deras arbete för 

det inte finns utrymme för att anställa mer personal. Man löser problemet på ett 

kortsiktigt sätt och får personalen att bli flexibla och lätt för att anpassa sig till olika 

förhållningssätt. Sennett (2006) beskriver den flexibla MP3-spelaren som något med 

stort lagringsutrymme och där endast en del av detta utrymme används och det utrymme 

som används kan skifta från dag till dag. Arbetet med LEAN kan ses på samma sätt, 

förutom strukturen som är angiven så hanterar man de korta och akuta ärendena. Att 

handla efter korta och akuta ärenden är typiskt för MP3-spelare då man handlar efter de 

snabba vinsterna och vill se resultat snabbt (Sennett 2006). Förutom det kortsiktiga 

arbetet med att effektivisera personalens arbete har det bland annat arbetats fram mallar 

att ha som utgångspunkt till beslutsfattande etcetera vilket ska generera effektivitet i 

organisationen. Dessa mallar uttrycks vara ett bra hjälpmedel, speciellt till nyanställda 

men personalen menar att de i vissa fall inte fungerar och inte är anpassade för deras 

arbete. 

 

5.2Hjälpmedel för att effektivisera  

Respondenterna lyfter problematiken om vem det är som utformar mallarna och att 

mallarna utformas för att passa i ett stort, generellt perspektiv. Det finns ett flertal 

klienter som inte passar in i formen för mallarna och därför brister effektiviseringen och 

personalen får ett merarbete som det inte finns utrymme för. Avsaknaden av tid bidrar i 
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förlängningen till att det inte finns utrymme att avsätta den tid som behövs för 

respektive klient. Socialsekreterarna som företrädde organisationer som arbetar med 

barn och unga uppgav även de att det införts mallar. En av dem berättade om BBIC 

mallen och fördelarna med den när man skriver en utredning. 

 

Ja, vi har ju denna BBIC och det är ju lite så våra utredningar är uppbyggda 

också för vi har ju såna formulär som vi fyller i och sen kan man själv ta bort 

vissa rubriker som man, alltså om det inte är jätte relevant och så, så det är ju 

jättebra faktiskt för då vet man ju exakt hur man bygger upp en utredning och 

man måste skriva ner allting och det kan gå väldigt, alltså det går fortare ändå, 

när man vet exakt hur man ska skriva. (Socialsekreterare A) 

 

Merparten av socialsekreterarna uttryckte att även om de mallar som utformats möjligen 

inte är de bästa så är de ett bra hjälpmedel till nyanställda som inte har arbetat i 

organisation eller någon liknande organisation tidigare. Mallarna fungerar då som en 

extra hjälp till introduktion, samma socialsekreterare berättar att man i deras 

organisation alltid jobbar två och två och att det finns personal som är avsedda för att 

bland annat hjälpa till under utformningen av utredningar. Den extra personalen går 

emot de tidigare tankarna om att spara in pengar men här handlar man efter att få 

tillbaka ett drägligt arbetsklimat där personalen trivs. 

 

De lyssnar ganska mycket på oss också om vi mår dåligt eftersom det har varit 

mycket innan jag började. Det var ju mycket såhär att det var många som mådde 

dåligt och som gick ut lite i tidningar också om att det var liksom katastrof att 

jobba här och liksom, och jag tror att folk har lyssnat på det ganska mycket. 

(Socialsekreterare A) 

 

Det har alltså kommit att bli en utveckling från den tidigare strukturen som inte var 

gångbar då det var många som uttryckte missnöje om arbetsplatsen. Den tidigare 

strukturen kom som ett svar på riktlinjerna om att effektivisera socialtjänsten och 

implementera de marknadsorienterade strategierna. Man arbetade efter den flexibla 

MP3-spelaren som såg kortsiktiga mål och vinster och bortsåg från den byråkrati som 

organisationen tidigare byggt på. Avsaknaden av lojalitet och meningsfullhet på arbetet 

gjorde att personalomsättningen blev hög och trivseln låg inom organisationen. Nu har 
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man tagit ett större ansvar över organisationen och personalen som finns i den, kraven 

på effektivisering finns kvar men man arbetar efter riktlinjerna på ett annat sätt. 

 

Motsättningen till att fokusera på kostnad i ovanstående diskussioner är att hjälpa 

klienten på bästa sätt med de resurser som krävs vilket kommer tas upp mer under 

rubriken klienteffektivitet. I de diskussioner som handlar om kostnadseffektivitet pratas 

det mycket om klienter och i förlängningen hur man arbetar med klienter på bästa sätt 

utifrån de ramar som finns utan att påverka budgeten. Det mest centrala argumentet som 

tas upp är att det krävs mycket tid tillsammans med klienterna för att kunna hjälpa dem, 

samtliga respondenter uttryckte att det ofta fanns för lite tid eller för många klienter för 

att kunna arbeta efter önskat sätt tillsammans med klienterna. En stor skillnad mellan 

kostnads- och klienteffektivitet är hur man ser på arbetet. Utifrån Sennetts (2006) teori 

kan man arbeta efter korta eller långsiktiga mål med vinster som kommer nästan direkt 

eller som man förväntar sig kommer någon gång i framtiden. När man arbetar efter 

kostnadseffektivitet finns det tendenser till att man även stävar efter de kortsiktiga 

målen där man tidigt kan se vinsterna. Organisationerna som företräder försörjningsstöd 

vill ha mer personal, organisationen svarar i de flesta fall med att effektivisera den 

befintliga personalens arbete. Organisationerna som företräder barn och unga driver en 

konflikt mellan sina egna erfarenheter, organisationens olika insatser, barnets bästa och 

budget. Men i organisationer som företräder barn och unga arbetar man oftare ur ett 

långsiktigt perspektiv, man försöker se bortom budget och handla efter vad som är bäst 

för klienten. 

 

5.3Arbetet effektiviseras 

Den stora konflikten i klienteffektivitet tar sig i uttryck från diskussionen om hur man 

på bästa sätt hjälper klienter till ett självständigt liv. Ellison (2007) och Forkby och 

Höjer (2011) med flera menar att man behöver avsätta mycket tid tillsammans med 

klienterna för att kunna hjälpa dem på ett bra och långsiktigt sätt. I denna kontext finns 

det ett motstånd i samband med implementeringen av NPM då man menar att NPM går 

emot det sociala arbetets grund att utföra sitt arbete på. Det långsiktiga sätt man behöver 

arbeta på för att få ett önskvärt resultat finns det inte längre utrymme för. Framträdande 

för vissa organisationer är antalet klienter som tilldelas varje personal, klientantalet är 

för högt och personalen hinner inte med att träffa klienterna i den utsträckning de 
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önskar för att kunna utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Det diskuteras även att 

arbetet blivit mer administrativt efter implementering av NPM, de administrativa delar 

som infördes var tänkta till att hjälpa och effektivisera beslutsfattandet men det har i 

många fall inte fungerat som önskat. Den flexibla MP3-spelaren som i de flesta fall just 

nu dominerar i organisationer använder ofta personal som verkar som konsulter. 

Konsulterna går in i organisationen och är inte styrd på samma sätt som den övriga 

personalen, ofta har konsulten ett uppdrag som innefattar att på något sätt förändra i 

organisationen (Sennett 2006). Den kortsiktiga lösningen där man jagar snabba vinster 

finns i MP3-spelaren och tar sig i uttryck på olika sätt beroende på vart man arbetar. Det 

finns även de organisationer vars struktur är uppbyggd växelvis mellan byråkrati och 

MP3-spelaren, kombinationen av dessa ser olika ut beroende på vilken organisation det 

är och vilka faktorer de valt att kombinera. 

 

De socialsekreterare som företrädde försörjningsstöd uttryckte sig i termer om att olika 

strategier har funderats över, provats eller använts för att frigöra mer tid till klienterna. 

Dessa strategier har haft olika effekt och fungerar olika bra i perioder, både arbetssättet 

LEAN och att anställa personal till de mer administrativa uppgifterna har förekommit. 

Socialsekreterare D som företrädde försörjningsstöd uppgav att det anställts personal till 

det mer administrativa arbetet som har tillkommit till följd av NPM och att 

socialsekreterarna på så sätt skulle få mer tid för klienterna. Tanken med att anställa 

personal till de administrativa uppgifterna utgick från att socialsekreterarna skulle få 

mer tid med klienterna och att det skulle utmynna i klienteffektivitet. Socialsekreteraren 

uppger att utfallet blev bättre än tidigare men att det till följd av personalens olika 

möjlighet till delegation blev mycket dubbelarbete och att det fortfarande finns mycket 

att förbättra. 

 

Det har underlättat för oss just att inte behöva sitta och lägga tid på att skriva in 

vilka handlingar som har inkommit och att inte behöva göra beräkningar från 

grunden. Samtidigt så har vi märkt att det blir väldigt mycket dubbelarbete. /…/ 

vi står som beslutsfattare och står som ansvariga för det som skickas hem till 

klienten. Den utredning som skickas hem gör att vi behöver gå igenom hela 

beräkningen, kontrollera så att den verkligen är korrekt, ibland kan det ha hänt 

saker under de dagarna från att ekonomisekreteraren gjorde den preliminära 

beräkningen tills det att vi ska fatta beslutet. (Socialsekreterare D) 
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Sennett (2006) skriver om den byråkratiska pyramidens struktur där samtliga har en 

befattning och titel vilket gör det klart vilka arbetsuppgifter dem har att utföra. Den 

flexibla MP3-spelaren söker efter personal med generell kompetens som har lätt för att 

lära och anpassa sig efter hur arbetet ser ut. Skillnaderna i dessa modeller är markanta 

och vissa personer passar bättre i den ena modellen snarare än den andra och på samma 

sätt fungerar organisationer på olika sätt. Organisationen som finns i exemplet ovan har 

försökt att se till både den byråkratiska modellen och den flexibla organisationen, de vill 

frigöra tid för socialsekreteraren men den som anställts till de administrativa uppgifterna 

har fått en befattning men med svaga direktiv om vad arbetet innebär och hur det ska 

utföras. 

 

Socialsekreterare som företrädde försörjningsstöd var i de flesta fall eniga om att 

problematiken i klienteffektivitet grundade sig i att man inte hade tillräckligt mycket tid 

för att träffa klienterna då fokus istället låg på att effektivisera personalens arbete. Ett 

par av socialsekreterarna tog upp att det konstruerats mallar för att effektivisera samt 

mäta deras arbete. Socialsekreterare C berättade om en mall som var framtagen för att 

mäta deras arbete utifrån ett visst antal punkter som de sedan skulle skicka till 

kommunens politiker, socialsekreteraren uppgav att mallen inte vart anpassad för det 

arbetet de utförde, att arbetet var mycket mer komplext än vad som kan föras statistik 

på. I detta fall hade socialsekreteraren hellre sett att politikerna varit på plats och sett 

deras arbete då det finns mycket personalen gör som inte kan dokumenteras på den 

angivna mallen.  

 

5.4Organisationen effektiviserar  

Socialsekreterare B har uppgett att förutom lagarna som reglerar hur långtid en 

utredning ska ta så arbetar man efter vad som är bäst för klienten och träffar den så ofta 

som man anses behöva. En nyckel till att detta fungerar uppger socialsekreteraren vara 

kommunens tydliga system för hur organisationen sköts och vem som ansvarar för vad.  

 

Barn och unga har hand om barn och unga och ensamkommande har hand om 

ensamkommande, ja. Familjehem har hand om familjehem, så att vi är väldigt 

uppdelade så att det ska bli effektivare. (Socialsekreterare B) 
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I likhet med den byråkratiska pyramiden enligt Sennetts (2006) benämning så har man i 

denna organisation tilldelats befattningar med en tydlig arbetsbeskrivning över vad man 

ska göra. Organisationen drivs både av de långsiktiga och kortsiktiga målen och 

resultaten, organisationens struktur har bidragit till att de kan hjälpa klienter mer 

effektivt men också att hjälpa klienterna på rätt sätt tillsammans med rätt handläggare. 

Socialsekreterare B i exemplet är också noggrann med att poängtera vikten av det 

samarbete dessa olika instanser har med varandra. Strategin för klienteffektivisering i 

denna organisation domineras av specialisering vilket enligt Sentens (2006) teori är 

specifikt för den byråkratiska pyramiden. Organisationen drivs genom en byråkratisk 

specialist struktur med effektivitetsmål som i den flexibla MP3-spelaren. 

Socialsekreteraren berättar om ett strukturerat arbete där samtliga vet vad dem ska göra 

och vet vem som har hand om vilken sak. Detta står i motsats till Barry, Berg och 

Chandlers (2008) forskning om att personal i socialt arbete snarare blir en generalist än 

specialist. Socialsekreteraren betonar också att de är just specialister inom sitt område 

och att det finns specialister för varje instans. Att personalen har sin specifika kunskap 

tillsammans med ett bra samarbete mellan instanserna gör att denna organisations arbete 

med effektivitet fungerar. Socialsekreterare B nämnde att det tidigare inte fungerat på 

samma sätt och att utvecklingen till detta har bidragit till ett bättre arbetsklimat. 

Organisationens arbete med specialisering har utmynnat i ett bättre klimat för 

personalen och ett bättre arbete med klienterna. Socialsekreterare D berättade att deras 

nästa steg i att effektivisera var att dela upp personalen till specifika områden och att 

yrkestitlarna skulle ändras samt vem som hade delegation. Denna socialsekreterares 

organisation är på väg mot något liknande det arbetssätt som föregående 

socialsekreterare berättade att de arbetade efter. Möjligheten till effektivisering i deras 

organisationer ligger i specialisering och att varje individ eller avdelning har sin 

specifika kunskap. 

 

Socialsekreterare A, som företrädde en organisation som arbetar med barn och unga 

poängterade hennes chefs sätt att effektivisera och förklaring till varför ärenden ska 

hanteras skyndsamt med hänsyn till klienten. I denna kontext utgår organisationens 

arbete från chefens perspektiv som förklarar varför det är relevant och gångbart att 

arbeta på detta sätt i deras organisation. 
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Hon vill att vi ska vara effektiva och verkligen, alltså när vi får in olika 

utredningar så ska man liksom läsa igenom det och kolla liksom om detta är 

något som vi kanske hade kunnat göra inom två månader istället för fyra /…/ 

hon försöker verkligen förklara det att det är mycket tid och att det är liksom 

ganska jobbigt för klienterna och veta att det tar fyra månader och så hon vill 

också att vi ska jobba undan de här lättare utredningarna så fort som möjligt så, 

men det är som sagt, allt är svårt, man vet inte om det kommer fram mer under 

tiden man jobbar med föräldrarna så man, det är liksom svårt att veta så långt. 

(Socialsekreterare A) 

 

I denna organisation arbetar man efter att handlägga och hantera ärenden som kommer 

in så fort som möjligt trots de lagar som reglerar att en utredning kan ta upp till fyra 

månader att genomföra. Chefens poäng i att arbeta såhär domineras av klienteffektivitet 

samt att en mer effektiv utredning gynnar klienterna då det minskar på deras stress och 

frågor om processen och handläggningen vilket i förlängningen ger personalen mindre 

arbete då de får en kortare kontakt med klienterna. Organisationen jobbar efter att få 

undan de akuta sakerna och kortare utredningar så fort som möjligt, Sennett (2006) 

beskriver det kortsiktiga arbetet som jakten på dem sabba vinsterna. MP3-spelaren drivs 

av att anpassa sig snabbt för att jaga vinster som är lätta att uppnå. Detta sätt att arbeta 

på medför klyftor inom organisationen, de som delegerar arbetet och de som utför 

arbetet. Man anställer konsulter som verkar för att föra arbetet vidare. De går ofta in i 

organisationen med ambitionen och uppgiften att förändra, exempelvis omorganisering 

eller uppsägningar. I socialsekreterare A´s organisation medför detta arbetssätt en 

snabbare handläggning av de ärenden som tros vara kortare och mindre omfattande. I 

denna organisation har man också tagit in konsulter, till skillnad från Sennetts 

beskrivning används de i detta fall till att effektivisera och underlätta arbetet för de 

anställda. Socialsekreterare A uppger också svårigheter med att effektivisera en 

myndighet. 

 

Men sen är vi ju också en myndighet så då tänker jag väl att det är svårt också 

att effektivisera, det jag tror att dem har gjort är väl att de tagit in konsulter och 

det är ju jättebra för då, det minskar ju vår arbetsbörda. (Socialsekreterare A) 
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5.5Struktur i arbetet och organisationen 

Utifrån tidigare forskning har det lyfts att personalens arbete blivit mer ansträngt med 

ett större fokus på administrativa uppgifter och mindre tid till klienterna (Forkby och 

Höjer 2011, Ellison 2007). De administrativa uppgifterna som ofta tog sig i uttryck 

genom olika mallar infördes för att underlätta beslutsfattandet och göra det mer 

effektivt. En oönskad effekt av detta har blivit att de administrativa uppgifterna tar upp 

mer tid än väntat och tiden tillsammans med klienterna bli lidande. Socialsekreterare D 

påtalar byråkratins närvaro i organisationen och administrationens del i arbetet. 

 

Alltså byråkratin här är ju väldigt omfattande upplever jag och att 

administrationen, det läggs väldigt mycket vikt vid den. /…/ det är inte så att 

man har förenklat det utan man har gjort det ganska komplicerat. Vi har ett 

ganska tungrott system. (Socialsekreterare D) 

 

Socialsekreterare D menar att mycket av byråkratin lever kvar och att det har tillkommit 

mycket administrativa uppgifter som inte går att effektivisera till följd av ett tungrott 

system. Till skillnad från Sennetts (2006) beskrivning om varje personals expertis och 

befattning i en byråkrati har denna organisation gått ifrån dessa principer. 

Organisationen står mellan den byråkratiska pyramiden och MP3-spelaren och i detta 

fall motverkar de varandra istället för samverkar. Socialsekreterare B menar att 

effektiviseringen och implementeringen av NPM har bidragit till att personalen fått en 

bättre struktur i sitt arbete och att detta överförs på klienterna, att detta känns mer tryggt 

och utstrålar en stabilitet i organisationen till klienterna. Samtliga respondenter var i de 

flesta fall överens om att organisationens stabilitet och legitimitet finns kvar trots 

implementering av NPM där det finns mindre utrymme för byråkrati. Socialsekreterare 

A och D uppgav att byråkratin mer eller mindre är framträdande och att det finns ett 

motstånd i att förändra organisationen, socialsekreterare D uppgav att datorstödet var en 

bidragande orsak till detta då det inte ger möjlighet till att effektivisera arbetet. Det 

sociala arbetet var tidigare uppbyggt på byråkrati (Forkby och Höjer 2011) och 

konkurrerar nu med NPM och de flexibla organisationerna. De olika perspektiven står i 

motsats till varandra och det finns ofta ett motstånd till NPM då det ofta framhävs att 

mer tid läggs på administration och mindre på klienterna. 
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Socialsekreterare C och E uppgav att arbetet från en byråkratisk organisation mot 

effektivisering och MP3-spelaren bidrar till en struktur i arbetet. Strukturerna tar sig i 

uttryck på olika sätt och uppfattas olika beroende på situation. Socialsekreterarna i detta 

fall menar att arbetsdagen blir mer strukturerad i vad de ska göra men att strukturen är 

oklar i dess syfte och det är oklart om det blir mer effektivt eller inte. Den flexibla 

organisationen ställer krav på att man ska vara anpassningsbar, kunna ändra fokus 

snabbt samt att man har lätt för samarbete (Sennett 2006). Strukturens syfte i denna 

mening är att strukturera upp arbetet för att vara förberedd på oväntade händelser och 

kunna arbeta efter det. 

 

Ja, alltså om man säger förhållningssättet, det är klart organisationen påverkas 

av ett effektiviserat arbete, alltså att man implementerar detta för det gör ju 

också och skapar också en struktur ju vilket gör att medarbetaren vet vad som 

dem har att följa och, och det är liksom mer stabilt så blir det ju en bättre 

arbetsmiljö. (Socialsekreterare E) 

 

Man arbetar ju väldigt mycket med att förbättra och effektivisera och göra upp 

strukturer, vi ska ha genomförandeplaner det finns ju mycket mål men vi hinner 

knappt träffa klienterna. (Socialsekreterare C) 

 

Att ha en fungerande struktur verkar i de flesta fall vara en nyckel till framgång. 

Strukturen verkar bidra till en stabil och effektiv organisation där personalen trivs. Ett 

par av mina respondenter har företrätt organisationer som har stabil struktur, ett par har 

företrätt organisationer utan någon befintlig struktur ur den byråkratiska meningen och 

en socialsekreterare väntar på sin organisations omstrukturering. Denna 

socialsekreterare menar att omstruktureringar och förändringar över lag bidrar till oro 

inom personalgruppen då de redan arbetar med en hög arbetsbelastning och inte anser 

sig ha tid att ta in något nytt. En följd till detta har bland annat blivit att en del personal 

säger upp sig och att dessa förändringar och oron i gruppen når klienterna på olika sätt 

och då blir organisationens legitimitet och stabilitet mindre framträdande. 

  

Alltså jag upplever ju det att det blir lite mer oroligt, för att när vi får veta att det 

kommer det här nu att vi ska börja arbeta utifrån det här sättet så blir det lite 

oroligt /…/ Det är ju så när det är förändringar, det är hög arbetsbelastning och 
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det kommer såna förändringar då, då blir det oro, det skapar oro i vår grupp i 

alla fall. (Socialsekreterare C) 

 

Barry, Berg och Chandler (2008) har i sin forskning lyft att det läggs mer fokus på fler 

chefs- och ledarroller och att professionen till följd av detta drivs av generell kunskap 

istället för specialiserad. Jag har tidigare tagit upp att denna fråga borde utformats på ett 

annat sätt än hur socialsekreterarna har fått svara på den. Efter att ha granskat materialet 

fanns det dock en del intressanta aspekter att ha med. Gemensamt för de flesta svaren 

var en avsaknad av fler chefs- och ledarroller, socialsekreterarna har inte sett någon 

större skillnad på hur sammansättningen av personal har sett ut jämfört med tidigare. I 

de flesta fall har det tillkommit nya titlar som exempelvis 1:e socialsekreterare eller 

personal som är avsedda till att sköta det mer administrativa arbetet men det är inget 

som socialsekreterarna känt följt under denna kategori. Socialsekreterare B uttryckte att 

1:e socialsekreterare inte riktigt fyllde någon funktion och att det istället hade varit 

bättre med en biträdande enhetschef då det sätts tydligare riktlinjer om vad denna har 

befogenhet till att göra och kan gå in i ärenden på ett annat sätt än vad 1:e 

socialsekreterare kan göra. Socialsekreterare C berättade att de precis gått ifrån 1:e 

socialsekreterare till att ha sektionschefer istället, skillnaden mellan befattningarna är att 

sektionschefen även har ett personalansvar. Till skillnad från Barry, Berg och Chandlers 

(2008) forskning har inte dessa organisationer utökat sina chefs- och ledarroller. I vissa 

av organisationerna har man istället lagt fokus på att varje personal ska ha sin specifika 

kunskap och valt bort extra chefer som skulle hjälpt till med detta. 

 

6.Slutdiskussion  

Utifrån mina huvudsakliga punkter i denna studie, klient- och kostnadseffektivitet, har 

det vuxit fram två aspekter som är mer framträdande än andra. Den första aspekten 

utgår från hur arbetet ser ut och hur det ska struktureras, den andra utgår från hur man 

på minst kostsamma sätt hjälper klienterna bäst. Innan redogörelsen för dessa punkter 

har jag diskuterat om min förförståelse har påverkat studiens utfall. 
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6.1Förförståelse 

Som tidigare nämnt hade jag en tanke om att mycket tid med klienterna på sikt gör 

arbetet kostnadseffektivt då klienterna får den hjälp de behöver i ett tidigare skede. 

Redan när jag läste in mig på området och letade efter tidigare forskning så fanns det en 

antydan till att min teori var riktigt, tid tillsammans med klienterna förespråkades och 

diskussionen kring kostnad och administration var omfattande. Efter att mina intervjuer 

var genomförda och kodade så fanns även där en antydan till att de borde arbete 

klienteffektivt för att nå kostnadseffektivitet. Min analys av fenomenet effektivitet 

utifrån kostnad och klienter har även den en utgångspunkt i att mycket tid tillsammans 

med klienterna på långsikt bidrar till kostnadseffektivitet.  

 

I utformandet av min intervjuguide och i mina intervjuer har denna teori inte varit 

aktuell. Jag har bortsett från min förförståelse och lyssnat på mina respondenters svar 

och sedan följt deras intresse utifrån min intervjuguide. Eftersom jag har arbetat efter 

detta har jag inte låtit mina egna tankar eller värderingar påverka studiens resultat.  

 

6.2Strukturen är avgörande 

Genomgående för flera punkter i hela analysen är avsaknaden av en struktur i de 

organisationer där någonting inte har fungerat, i de organisationer med en klar och stark 

struktur har arbetet fungerat bättre. Strukturen som har funnits i organisationerna har 

sett olika ut och tagit utgångspunkt från olika områden i organisationen. 

Socialsekreterare B´s organisation hade en stark struktur som utgick från vem som 

gjorde vad, vilka arbetsuppgifter man hade och vem som var specialist på sitt område. 

Socialsekreterare C´s organisation hade en struktur i hur arbetet skulle organiseras och 

prioriteras. I organisationerna som hade en otydlig eller knappt befintlig struktur var 

arbetet med individualiserat, personalen hade ett större och mer generellt ansvar över 

klientens helhet. De socialsekreterare som uppgav att de hade en tydlig struktur uppgav 

också att den hade tillkommit den senaste tiden och att det tidigare hade varit en 

nästintill obefintlig struktur i arbetet. Socialsekreterarna uttryckte att avsaknaden av 

struktur hade bidragit till en högre personalomsättning och sämre arbetsmiljö men att 

det tillsammans med strukturen hade stabiliserats. 
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Utifrån mitt material, tidigare forskning och med hjälp av Sennetts (2006) teori om den 

byråkratiska pyramiden och MP3-spelaren så tycker jag mig se ett mönster i hur 

organisationerna har valt att anpassa sig till effektivisering. Tillsammans med att 

riktlinjerna om effektivisering kom började organisationerna att omorganisera sitt arbete 

med ett tydligt mål om att organisationen skulle effektiviseras men inte en tydlig väg 

eller struktur i hur man skulle nå målet. Att jobba mot ett mål utan att veta hur man tar 

sig dit har varit ett problem i organisationerna, en bidragande orsak till det kan vara att 

man implementerade marknadsorienterade strategier inom den offentliga sektorn. 

Skillnaden i att se den offentliga sektorn som en plats för sociala tjänster och att se det 

som en plats mellan köpare och säljare är tämligen markant. Kritiken som har uppstått 

är vikten som läggs vid administration och att principerna går ifrån de byggstenar som 

det sociala arbetet byggt på. Omstruktureringen har gjort det svårt för organisationer att 

anpassa sig till de nya förhållandena och i likhet med vad Sennett (2006) uppgett finns 

både byråkratin och MP3-spelaren i organisationerna och det är först när dessa 

samverkar med varandra som organisationen fungerar. I de fall då båda finns men de 

motverkar varandra så uppstår en avsaknad av struktur i arbetet och det blir svårt för 

personalen att anpassa sig och veta hur man ska arbeta för att uppnå maximal effekt. 

 

6.3Klienteffektivt blir kostnadseffektivt 

Man kan tänka sig se ett mönster i att specialisering och ett mindre antal klienter bidrar 

till ett mer effektivt arbete tillsammans med klienterna. För att klienteffektivitet ska 

fungera krävs det tillräckligt mycket resurser och att de resurser som finns är 

specialister på sitt område och har tid till att utföra sitt arbete på bästa sätt. Resurserna 

som finns upplevs ofta vara begränsade till följd av den budget som tilldelats 

organisationen. Antalet klienter som är i behov av hjälp går inte att reglera, ökar antalet 

klienter tilldelas den befintliga personalen fler klienter vilket bidrar till att ännu mindre 

tid kan ägnas åt klienterna. Om organisationerna hade kunnat öka sina resurser och få in 

mer personal hade mer tid kunnat avsättas för klienterna och klienterna hade kunnat 

hjälpas på ett mer effektivt sätt, genom specialisering och avsaknad av tidsbrist.  

 

De marknadsorienterade strategierna som på något sätt använts inom organisationerna 

hade möjligen fungerat bättre och kunnat effektivisera ytterligare om personalen redan 

sen innan kände att de hade tid och utrymme att avsätta för klienterna. En av 
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anledningarna till att man implementerade de marknadsorienterade strategierna 

domineras av tanken att effektivisera personalens arbete eftersom personalen uppger att 

de inte har tid till att avsätta för klienterna. Reaktionerna från mina respondenter på 

implementeringen av marknadsorienterade strategier har uttryckts genom att det bidrar 

till en oro i personalgruppen då de redan är hårt belastade och inte känner att de har 

utrymme för att omorganisera sitt arbete.  

 

Genom att personalen får en hanterbar situation i förhållandet mellan att utföra ett 

effektivt arbete och att ha tid till att utföra sitt arbete kommer personalens prestation att 

höjas och arbetsmiljön bli bättre. För att uppnå maximal effektivitet i socialtjänsten utan 

att inskränka på kvalitén borde arbetet genomföras på ett sätt som ger personalen 

utrymme till att arbeta tillsammans med klienterna med utgångspunkt i att 

klienteffektivitet långsiktigt blir kostnadseffektivt. Fortsatt hade det varit intressant att 

studera samma fenomen men utifrån klienters perspektiv. Mycket av den tidigare 

forskningen hänvisar till ett mer administrativt arbete och att mindre tid avsätts för 

klienterna, samma forskning visar även på att tid tillsammans med klienterna är det 

viktigaste för dem. Hur klienter upplever kraven på effektivisering och hur det påverkar 

dem hade varit intressant att undersöka där ett kvantitativt perspektiv hade varit att 

föredra då man kan nå ut till en större grupp och få ett resultat som går att generalisera 

ur ett större perspektiv.  
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8.Bilaga 1 



 

 Sida 44 av 45 

9.Bilaga 2 

 

Information om deltagande i uppsats om arbetet med effektivisering i din organisation 

 

Jag läser till socionom och skriver mitt examensarbete denna termin, arbetet har sin utgångspunkt i 

effektivitet. New public management implementerades i Sverige under sent 1970-tal för att få en 

organisatorisk ändring av de offentliga verksamheterna då de ansågs ineffektiva, de offentliga 

verksamheterna behövde effektiviseras. Syftet med denna uppsats är att se hur personalen, som 

organisationens företrädare, resonerar kring effektivisering utifrån kostnads- och klienteffektivitet. 

 

I min studie kommer personalen som intervjuas företräda organisationer inom ekonomiskt bistånd 

och organisationer som arbetar med barn och unga. Intervjun kommer att vara i ungefär 30 minuter, 

under intervjuns gång så har du när som helst möjlighet att avbryta ditt deltagande. Detsamma 

gäller innan intervjun, deltagandet är helt frivilligt och möjlighet att avbryta utan direkt anledning 

finns. När uppsatsen är godkänd kommer den att publiceras på LUP och du kommer få ett ex 

skickat till dig om du så önskar, uppsatsen förväntas vara klar i början på februari. 

 

Efter genomförd intervju kommer den att transkriberas och behandlas väl skyddat från andra 

obehöriga, det är enbart jag som kommer att ha tillgång till materialet och i vissa fall min 

handledare. Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt. Efter att uppsatsen är godkänd 

kommer intervjumaterialet att förstöras. Uppsatsen kommer att följa de forskningsetiska grunderna 

som vetenskapsrådet fastställt.  

 

Vi har gemensamt bokat tid den … 
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