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medarbetarperspektiv.  
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Handledare: Magnus Ring  

Sociologiska institutionen, Vårterminen 2021 

Den svenska offentliga sektorn har under de senaste decennierna varit föremål för en rad 

förändringar vars konsekvenser satt sina spår i många av dess verksamheter. 

Förändringsprocessens startskott skedde redan på 1980-talet och den offentliga sektorn 

präglas sedan dessa allt mer av ökad privatisering, konkurrensutsättning, (de)centralisering 

och ökade krav på effektivisering. Samtliga ovanstående aspekter går under 

samlingsbegreppet New Public Management (NPM), som verkar för att sätta en 

marknadsmässig prägel på den offentliga sektorn. Uppsatsen är skriven på uppdrag av IFO 

Insats Öppenvård Vuxna, arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad och syftar 

delvis till att undersöka hur dess medarbetare upplever den omorganisering som ägde rum i 

juli 2020 utifrån följande aspekter: kvalitet, effektivitet, likvärdighet och arbetsbörda. 

Uppsatsens andra delsyfte består i att undersöka hur NPM i termer av konkurrensutsättning, 

effektivisering och (de)centralisering kan komma till uttryck inom svensk offentlig sektor, 

utifrån ett medarbetarperspektiv. Studiens empiri baseras på en medarbetarenkät 

innehållandes frågor av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Den kvantitativa datan 

analyserades genom statistikprogrammet SPSS och den kvalitativa datan analyserades 

tematiskt. Resultatet av den kvantitativa analysen visar på en del skillnader före respektive 

efter omorganiseringen, även om många var marginella. Inget av våra statistiska test 

uppvisade statistisk signifikans. Våra kvalitativa resultat visar på en del motsättningar mellan 

kvalitet och kostnadseffektivitet, en ökad uppifrån-styrning samt en ökad arbetsbörda. Vi kan 

utifrån våra teoretiska utgångspunkter konstatera att NPM kan komma till uttryck på en 

mängd olika sätt i svensk offentlig sektor, i många fall genom motsättningar som uppkommer 

i skärningspunkten mellan det offentliga och privata. Vi kan dra slutsatsen att det i många fall 

finns en diskrepans mellan omorganiseringens syften och dess faktiska verklighet.   

Nyckelord: new public management, missbrukarvård, konkurrensutsättning, effektivisering, 

centralisering, decentralisering.  
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1. Introduktion  

Under de senaste decennierna har offentliga organisationer genomgått en mängd stora och 

inte sällan radikala strukturella förändringar. Dessa förändringar kan antas spegla den 

nyliberala utveckling som det svenska samhället i stort har genomgått de senaste tjugo till 

trettio åren, vilken präglas av en ökad privatisering, konkurrensstyrning och decentralisering 

av offentliga verksamheter (Agevall, 2005; Lapidus, 2019). Förändringsprocessen mot en 

mer privatiserad välfärd kan antas ha haft sin början under 1980-talet då socialdemokraterna 

tog tillbaka styret efter förlusten 1972. Det fanns då en uppfattning om att den – relativt 

omfattande – svenska välfärden var i behov av reformering, något som socialdemokraterna 

tog fasta på. Reformer genomfördes i syfte att öka valfriheten och sänka kostnader utan att 

för den delen äventyra kvaliteten på välfärdstjänsterna och den så kallade beställar- och 

utförarmodellen (BUM) introducerades. Produktionen av välfärdstjänster förflyttas i samband 

med dessa reformer till en så kallad “kvasimarknad”, där konkurrensen får styra huruvida 

välfärdstjänsten ska utföras i privat eller offentlig regi (Stenius & Storbjörk, 2019).  

En stor del av 1980-talet kom sedan att präglas av decentralisering och bolagisering 

av den offentliga sektorn. Det argument som framhölls i samband med denna 

förändringsprocess var att graden av demokrati antogs öka genom decentralisering och att 

detta i förlängningen skulle få lokalpolitiker, offentliga organisationer och medborgare att 

komma varandra närmre. Begrepp såsom målstyrning och företagisering blev även stora. Här 

började således olika manegementidéer att växa fram. Under 1990-talet realiserades sedan 

många av de idéer som diskuterats under föregående årtionde. Konkurrensutsättning och 

marknadisering av den offentliga sektorn var något som debatterades flitigt under denna tid, 

och har idag blivit ett faktum inom densamma. Det begrepp som vanligen används för att 

karaktärisera de organisatoriska förändringar som sedan 1980-talet skett inom offentliga 

organisationer är New Public Management (NPM) (Almqvist, 2006).  

NPM kan beskrivas som ett övergripande paraplybegrepp som grundar sig på den 

marknadslogik som normalt sett dominerar inom den privata sektorn. I samband med 

införandet av NPM i den offentliga sektorn blir den privata sektorn och dess ekonomiska 

normer och värderingar en stark förebild för de kommunala verksamheterna (Agevall, 2005; 

Almqvist, 2006), och förändringen mot en allt mer ökande tillämpning har sedan 90-talet gått 

i rask takt. Avsaknaden av politiskt motstånd har enligt Lena Agevall (2005) varit minst sagt 

påtaglig. Inom offentlig sektor kännetecknas begreppet vanligtvis av ökade krav på 
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effektivisering, centralisering, kontroll av kostnad och kvalitet samt konkurrens- och 

kontraktsstyrning (Agevall, 2005). Den politiska och strukturella förändring som beskrivs 

ovan har haft sin påverkan på ett flertal offentliga verksamheter däribland missbrukarvården, 

som mer och mer präglas av ett ökat management-tänk i linje med NPM, där ett stort fokus 

följaktligen läggs på effektivitet och resultat snarare än på processer. Detta ska i sin tur bland 

annat ha lett till en ökad fragmentering av stödinsatser samt sämre tillgång till stödinsatser för 

de med störst stödbehov (Stenius & Storbjörk, 2019). 

Det är mot bakgrund av ovan nämnda förändringsprocess av svensk offentlig sektor 

som vi valt att genomföra denna undersökning. Managementmodeller, såsom NPM, som i 

många fall utsatts för kritik fortsätter trots detta att användas inom kommunala verksamheter. 

Idéerna bakom modellen har i dessa fall institutionaliseras till den grad att man inom 

verksamheten inte lägger märke till dess fortsatta tillämpning (Brorström & Solli, 2017). Det 

är därmed intressant att undersöka hur och om dessa managementmodeller fungerar – även ur 

ett medarbetarperspektiv. Bristen på kunskapsunderlag gällande såväl NPM:s påverkan på 

missbrukarvården som medarbetarnas upplevelse av densamma påtalas från flera håll 

(Almqvist, 2006; Hartman, 2011; Bartlett & Le Grand, 1993) och vi finner det därmed 

relevant att undersöka ämnet vidare.  Problemet vi vill undersöka är hur NPM tar sig uttryck i 

svensk offentlig sektor. Vi gör undersökningen på uppdrag av sektionen IFO Insats 

Öppenvård Vuxna, arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö Stad. Detta mot 

bakgrund av den omorganisering som genomfördes 2020, med syftet att bland annat öka 

likvärdigheten på stödinsatserna (Malmö stad, u.å.). Vi har valt att utifrån ett 

medarbetarperspektiv undersöka de eventuella effekter som omorganiseringen kan ha gett 

upphov till i termer av likvärdighet, effektivitet, kvalitet och arbetsbörda.  

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med vår uppsats kan med fördel delas upp i en makro- och en mikronivå. Det 

övergripande syftet består i att undersöka hur NPM i termer av konkurrensutsättning, 

effektivisering och (de)centralisering kan komma till uttryck inom svensk offentlig sektor, 

utifrån ett medarbetarperspektiv. Vårt andra, mer specifika syfte är att undersöka 

medarbetarnas upplevelser av kvalitet, effektivitet, likvärdighet och arbetsbörda i relation till 

omorganiseringen av Malmö stads öppenvårdsverksamhet. Vi vill bland annat undersöka 

huruvida medarbetarna upplever att det finns en motsättning mellan begreppen kvalitet 

respektive arbetsbörda i relation till sitt arbete, samt om omorganiseringen har medfört en 
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förändring avseende dessa aspekter. Vi vill i samband med detta även undersöka huruvida 

yrkeskategori utgör en skillnad när det kommer till medarbetarnas upplevelser, samt huruvida 

arbetsbördan kan antas ha ökat i samband med omorganiseringen.  

Vi har valt att göra en koppling mellan ovanstående aspekter av NPM och den 

omorganisering vi ämnar undersöka och därmed göra ett försök till att sätta den 

organisatoriska förändringen som IFO Insats Öppenvård Vuxna genomgått i en större 

samhällskontext. Utifrån detta har vi formulerat följande tre frågeställningar som alla riktar 

sig till IFO Insats Öppenvård Vuxna i Malmö stad: 

● Hur tar sig NPM i det här fallet uttryck i svensk offentlig sektor?  

● Finns det skillnader i hur medarbetarna upplever kvalitet, likvärdighet, effektivitet och 

arbetsbörda före respektive efter omorganiseringen?  

● Finns det skillnader i hur utredare respektive behandlare upplever effektivitet och 

arbetsbörda i relation till omorganiseringen? 

Vi kommer inledningsvis att beskriva den organisatoriska kontext vari omorganiseringen av 

IFO Insats Öppenvård Vuxna är genomförd. Därefter följer en beskrivning av hur offentliga 

verksamheter och främst missbrukarvården bedrivs, med utgångspunkt i konkurrensstyrning, 

upphandling och de organisatoriska konsekvenser som följer. Sedan kommer tidigare 

forskning som berör området att presenteras, och därefter teoretiska utgångspunkter som är 

centrala för att uppfylla studiens syfte. Sedermera presenteras och diskuteras metoder för 

datainsamling och sedan presenteras resultatet av undersökningen, med en efterföljande 

analys, diskussion och slutsats.  

2. Bakgrund och tidigare forskning  

2.1 Bakgrund  

2.1.1 Privat och offentlig välfärd 

Sverige har enligt Laura Hartman (2011) gått från vad hon beskriver som en 

välfärdsstat till ett välfärdssamhälle. Skillnaden mellan dessa två begrepp ligger i det sätt 

varpå produktionen av välfärdstjänsterna bedrivs. I den tidigare välfärdsstaten bedrevs 

välfärdstjänsterna till största del i offentlig regi, medan det i välfärdssamhället ska ske med 

hjälp av marknaden och den fria konkurrensen. Lagen om offentlig upphandling (LOU) är en 
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framstående del i denna förändring (Hartman, 2011), vars syfte till stor del består i att reglera 

upphandlingen av tjänster med offentliga medel, samt främja konkurrensen mellan olika 

utförare av välfärdstjänster (Konkurrensverket, 2011).   

I Välfärdsutredningens betänkande Ordning och reda i välfärden (Statens offentliga 

utredningar [SOU], 2016) beskrivs syftet med den ökade graden av privatisering vara att 

bidra till en kvalitets- och effektivitetsökning inom den offentliga välfärdssektorn. Statistik 

framhållen av Kerstin Stenius och Jessica Storbjörk (2019) visar på en rejäl kostnadsökning 

på de välfärdstjänster som utförs i privat regi jämfört med de offentliga. Detta leder till 

Stenius och Storbjörks egna ifrågasättande av huruvida konkurrensutsättningen verkligen kan 

antas leda till ökad kostnadseffektivitet. Mellan åren 2009 och 2013 kan man till exempel 

visa att kostnaden för samtliga välfärdstjänster i offentlig regi ökade med totalt 14%, medan 

de i privat regi hade genomgått en kostnadsökning med hela 57% (Stenius & Storbjörk, 

2019).  

Lena Agevall (2005) och Mårten Blix och Henrik Jordahl (2021) framhåller en del 

elementära skillnader mellan privat och offentlig sektor, något som enligt dem ofta förbises 

av svenska kommuner när utförandet av välfärdstjänster lämnas ut till externa aktörer. Det 

finns framför allt en grundläggande skillnad mellan verksamheternas inneboende syften. De 

offentliga verksamheternas grundläggande syfte kan sägas ligga i verksamhetens uppdrag 

medan den privata vinstdrivande verksamhetens syfte är att generera vinst. I fallet med den 

privata aktören blir verksamheten därmed enbart ett medel i ett vinstdrivande syfte. Dessa 

skillnader är något som enligt Agevall (2005) består, även när man låter det offentliga 

uppdraget utföras av en privat verksamhet, vilket innebär att uppdragsgivarens offentliga 

principer inte nödvändigtvis delas av den som utför jobbet. Utföraren av välfärdstjänsten är i 

sig bara bunden till det avtal som skrivs mellan de bägge parterna, medan den kommunala 

beställaren har ett betydligt mer långtgående ansvar, inte minst för de medborgare som tar del 

av den upphandlade välfärdstjänsten (Agevall, 2005). Välfärdsutredningen (SOU, 2016) 

bekräftar en liknande inneboende motsättning mellan dels krav på kvalitet och dels främjande 

av konkurrens mellan utförare, som beskrivs av Agevall (2005).  

Denna problematik framhålls även av Neil Gilbert (2004) som menar att utförare av 

välfärdstjänster, privata såväl som offentliga, i samband med tillämpningen av NPM i termer 

av konkurrensutsättning blir påtvingade ett marknadstänk som är mer eller mindre icke-

applicerbart på socialt arbete och som på sikt påverkar kvaliteten på välfärden i negativ 

riktning.    
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John Lapidus beskriver i boken The Quest for a Divided Welfare State. Sweden in the 

Era of Privatization (2019) hur den svenska välfärden idag alltmer kan sägas ha två olika 

beståndsdelar – en dold, privat, respektive en synlig, offentlig. Dessa menar Lapidus är två 

olika välfärdssystem inom ett och samma system, inom en nation, som tillsammans utgör det 

han kallar för den delade välfärdsstaten. Den delade välfärdsstaten går hand i hand med 

privatiseringen av välfärden, eller det som Lapidus också benämner som semi-privatisering. I 

Sverige handlar framväxten av en privat välfärd, och den urholkning av den offentliga som 

kommer med den, till stor del om att det råder en förvirring kring vad som är privat och vad 

som är offentlig välfärd. Detta till följd av att den offentliga välfärden till stor del, direkt och 

indirekt, sponsrar den privata till den grad att vi istället kanske snarare bör prata om den i 

termer av semi-privat, pseudo-privat eller halvprivat välfärd. Lapidus menar vidare att denna 

välfärdsutveckling går hand i hand med den nyliberala utveckling som samhället i stort har 

genomgått de senaste tjugo-trettio åren (Lapidus, 2019). 

2.1.2 Om Malmö stads organisation  

Malmö kommun delades, efter beslut år 1995 av stadsfullmäktige, in i tio geografiska 

områden. Syftet med detta var att skapa större närhet mellan politiker och medborgare, och 

genom detta öka medborgarnas inflytande samt graden av demokrati. Varje område hade en 

styrande stadsdelsnämnd och tillhörande förvaltningar med ansvar för främst socialtjänst, 

äldreomsorg, barnomsorg och grundskola, samt lokal kultur- och fritidsverksamhet. Dessa tio 

stadsdelsnämnder fanns mellan åren 1996 och 2013, varefter man istället delade in 

kommunen i fem stadsdelar vars huvudsakliga ansvarsområden var socialtjänst och 

äldreomsorg. Dessa fem stadsdelar fanns sedan fram till och med i maj 2017, då den 

nuvarande kommunala organisationen med fackförvaltningar inrättades (Malmö stad, 2020a).  

Malmö stads organisation centreras idag kring kommunfullmäktige som bestämmer 

hur verksamheterna ska organiseras. Malmö stad består av 16 förvaltningar och varje 

förvaltning styrs av en nämnd eller styrelse som utses av kommunfullmäktige (Malmö stad, 

2021a; Malmö stad, 2021b). IFO Insats Öppenvård Vuxna, som är föremål för denna 

undersökning, ingår i arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som i sin tur styrs av 

arbetsmarknads- och socialnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för 

arbetsmarknadsfrågor, socialtjänst, socialt utvecklingsarbete och trygghetsfrågor. Även 

tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om automatspel ingår i deras uppdrag. 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar i sin tur för bistånd och insatser enligt 
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socialtjänstlagen, då med fokus på människor som befinner sig i någon form av utsatthet, 

däribland människor med missbruk som är IFO Insats Öppenvård Vuxnas huvudsakliga 

ansvar (Malmö stad, 2021c). Förvaltningen är uppdelad i flera verksamhetsområden. IFO 

Insats Öppenvård Vuxna ingår i verksamhetsområde individ och familj (individ- och 

familjeomsorgen, IFO) och dess uppdrag består i att stärka, stödja och skydda vuxna med 

beroendeproblematik (Malmö stad, 2021d).  

2.2.3 IFO 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) är en offentlig förvaltning som ingår i 

socialtjänsten. I antologin “Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk välfärd?” 

ger Stefan Wiklund (2011) sin, något kritiska, bild av IFO och dess utveckling. IFO har likt 

de flesta andra offentliga verksamheter genomgått en marknadifiering i linje med det 

nyliberala samlingsbegreppet NPM, vilket konkret har inneburit ökade krav på 

effektivisering, ekonomistyrning och privatisering, inte sällan i form av vad som kallas för 

beställar-utförarmodellen (BUM). En ambition som framfördes i samband med införandet av 

BUM inom IFO bestod enligt Wiklund (2011) i att begränsa de offentliga verksamheter som 

inte ägnade sig åt myndighetsutövning, till förmån för upphandlingen av verksamheter i 

privat regi. Kostnaden för välfärden ska hållas nere, inte sällan med argumentet att en ökad 

konkurrens mellan utförare kommer leda till en mer effektiv användning av resurser. IFO 

beskrivs, i jämförelse med andra offentliga verksamheter, som närmast atypisk vad gäller den 

omfattande privatiseringsprocess som inleddes så tidigt som på 1980-talet. Spridningen ser 

ungefär likadan ut i såväl storstad som glesbygd, till skillnad från övriga välfärdsområden där 

storstadsregionerna står för den största delen privata välfärdstjänster (Wiklund, 2011).  
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(Diagram 1, Källa: Statistiska centralbyrån [SCB], u.å.a) 

Ovanstående stapeldiagram ger en överblick över antalet privata utförare av välfärdstjänster, 

fördelat på olika verksamhetsområden inom Malmö stad (SCB, u.å.a). Det som framgår av 

diagrammet visar på att den utveckling av IFO som Wiklund (2011) beskriver fortsatt under 

de senaste åren. IFO står enligt diagrammet för den största ökningen av privata utförare år 

2019, jämfört med övriga verksamheter som ligger på en relativt jämn nivå. Antalet privata 

utförare inom IFO innan 2019 verkar emellertid ha legat på en konstant, förhållandevis låg 

nivå. Ökningen år 2019 framstår därmed som relativt dramatiskt, något som förstärks 

ytterligare av linjediagrammet nedan: 

 

 

(Diagram 2, Källa: SCB, u.å.b) 
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Utifrån ovanstående diagram framgår återigen tydligt hur antalet privata utförare har ökat 

drastiskt från 2018 och framåt (SCB, u.å.b).     

Då de individer som omfattas av stöd och insatser från IFO inte sällan anmäls till 

myndigheten av sin omgivning menar Wiklund (2011) att det går att ifrågasätta deras roll 

som någon som på egen hand efterfrågar vård. Därmed har införandet av privata utförare av 

dessa typer av välfärdstjänster inte kunnat framföras med argumentet om ökad valfrihet – just 

eftersom klienten inte alltid är den som själv väljer att få vård. Det argument som istället har 

förts fram bygger återigen på antagandet om att ökad konkurrens leder till ökad effektivitet 

(Wiklund, 2011).  

2.2.4 Upphandling 

Wiklund (2011) listar olika former av upphandlingar som tillämpas inom offentlig 

upphandling av välfärdstjänster. Han tar upp den så kallade entreprenadmodellen som innebär 

att en offentlig beställare - vanligtvis en kommun - köper välfärdstjänster av en privat 

utförare, under vissa särskilda bestämmelser som går under lagen om upphandling (LOU). 

Valfrihetsmodellen är en annan form av upphandling och framförs av Wiklund som något 

som i huvudsak rör skola och sjukvård, och som kännetecknas av att vårdtagaren eller eleven 

ses som kunder som med en bestämd summa kan vända sig till vilken vårdcentral eller skola 

de vill. En tredje modell som av Wiklund beskrivs som dominerande inom missbrukarvården 

är “köp av tjänster”, vilket innebär att kommunen köper enstaka platser i en redan existerande 

verksamhet (privat, ideell eller vinstdrivande) och där upphandlingen regleras enligt särskilda 

ramavtal. Både entreprenadmodellen och det som av Wiklund (2011) benämns som “köp av 

tjänster” kan antas falla under den så kallade beställar- utförarmodellen (BUM).  

Neil Gilbert (2004) ger i boken Transformation of the welfare state en övergriplig 

beskrivning av BUM, samt dess syfte och funktion. Modellen går i korthet ut på att 

välfärdstjänsterna upphandlas enligt så kallade ramavtal där kommunen specificerar krav 

kopplat till målgrupp och behandlingsform. Som nämnt ovan kan utföraren bestå av såväl 

offentliga som privata verksamheter, som därefter konkurrerar med varandra om uppdraget. 

Kommunen sluter sedan avtal med de utförare som lämnar bäst bud i relation till ramavtalet. 

Man får som utförare följaktligen betalt i det utförda arbetet enligt de specifika krav som 

angetts i ramavtalet. De som lyckas med sitt uppdrag får behålla mellanskillnaden. 

Grundtanken är att den hårda konkurrensen ska “sålla ut” de verksamheter som av en eller 

annan anledning varken betraktas som effektiva eller konkurrenskraftiga. Med konkurrensens 
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hjälp ska man kunna säkerhetsställa såväl kvalitet som effektivitet i verksamheterna (Gilbert, 

2004). En kritik som framförs av Wiklund (2011) är dock att tillämpningen av ramavtal i 

samband med upphandling av välfärdstjänster emellertid inte kan betraktas som en helt 

okomplicerad procedur, särskilt med tanke på de svårigheter som han menar kan uppstå i att 

försöka definiera kvalitet i de olika stödinsatserna, samt att insatserna ofta kräver individuell 

anpassning. En annan kritik som framförs av Agevall (2005) bygger på risken för 

utvecklingen av ett så kallat “checklistansvar” i samband med upphandling av 

välfärdstjänster, där utförarens ansvar och fokus centreras till specifika kriterier i ramavtalen, 

vilket i förlängningen kan leda till att brukarens verkliga behov hamnar i kläm.   

2.2.4.1 Upphandling inom Malmö stad 

Upphandlingar inom Malmö stad sköts regionalt av Skånes Kommuner (tidigare 

Kommunförbundet Skåne). Skånes Kommuner är en politiskt styrd medlemsorganisation och 

dess styrelse består av förtroendevalda från de 33 medlemskommunerna. De genomför 

upphandlingar av och förvaltar ramavtal åt 46 kommuner i Skåne, Halland och Kronobergs 

län. De största upphandlingsområdena är de som omfattar vård och omsorg (VO), IFO samt 

handledning (Skånes Kommuner, u.å.a; Skånes Kommuner, u.å.b). Upphandling av just 

öppenvård ingår i IFO-området, och de öppenvårdsinsatser som enligt Skånes Kommuners 

ramavtalsvillkor (2020b) finns upphandlade är följande kategorier:  

● Behandling och stöd till barn (0-17 år) med eller utan deras familjer 

● Utredning av barn (0-17 år) och deras familjer  

● Behandling och stöd till enskilda vuxna (18+ år) - Programvistelse 

● Behandling och stöd till enskilda vuxna (18+ år) - Övrig öppenvård  

Malmö stad har upprättat en inköpspolicy gällande de upphandlingar och inköp som görs, 

vilken består i bland annat krav på vad som beskrivs som “effektiva flöden i varje led” samt 

krav på konkurrensfrämjande och hög affärsetik (Malmö stad, 2021e). Ovanstående system 

för upphandlingar inom Malmö stad kan, trots att det inte uttryckligen står skrivet på Skånes 

Kommuners hemsida, kopplas till beskrivningen av BUM i avsnitt 2.2.4. Viss kritik har 

riktats mot tillämpningen av BUM inom Malmö stad, bland annat av serviceförvaltningen 

som i ett budgetprotokoll från 2019 uttrycker problematiken med denna typ av 

upphandlingsmodell:  
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Det interna förändringsarbetet har bidragit till att chefer och medarbetare 

uppmärksammat och ifrågasatt de styreffekter som köp- och säljmodellen får för 

kvaliteten och effektiviteten i verksamheten – och i förlängningen för stadens 

ekonomi. Detta ifrågasättande kan ses som ett tecken i tiden, med en allmän 

samhällsdebatt som präglas av kritik mot New Public Management och efterfrågan på 

nya styrformer i offentlig sektor. (Malmö stad, 2019, s. 2 (11)) 

Kritiken som presenteras ovan är något som förvisso inte kan antas delas av samtliga 

förvaltningar inom Malmö stad. Det kan däremot ge en indikation på vilka typer av 

utmaningar som kan uppkomma i samband med tillämpningen av NPM inom offentlig sektor.  

2.1.5 En missbrukarvård i förändring 

 Missbrukarvården är en del av socialtjänsten, som i sin tur är fördelad på 290 svenska 

kommuner och vars främsta ansvar ligger i att finansiera och tillhandahålla insatser utifrån 

enskilda bedömningar (Stenius & Storbjörk, 2019). De välfärdstjänster som inbegrips i 

missbrukarvården är många och varierande och består av en mängd olika stödinsatser i form 

av antingen öppenvård eller dygnsvård. Stödinsatserna är ofta bundna till specifika 

kommuner och/eller stadsdelar (Wiklund, 2011).   

 Statistik som framförs av Stenius och Storbjörk (2019) visar att privata utförare 

dominerar marknaden inom missbrukarvården och att de mellan åren 1999 och 2014 ökade 

sina marknadsandelar från 46% till 64%. Den totala kostnaden för svenska kommuners 

missbrukarvård inom både öppen- och slutenvård har ökat markant mellan samma årtal, och 

den mest slående kostnadsökningen har skett inom öppenvården som stod för en ökning på 

85% jämfört med slutenvårdens ökning på 33% (Stenius & Storbjörk, 2019).  

Inom Malmö stad går det emellertid att uttyda en viss omställning gällande privata 

och offentliga utförare av öppenvårdsinsatser och institutionsplaceringar där det har skett en 

ökning av både insatser och placeringar i offentlig regi. Statistik som framgår i 

arbetsmarknads- och socialnämndens årsanalys från 2020 visar på en ökning av interna 

öppenvårdsinsatser med 17% (200 insatser) mellan 2019 och 2020. Samma sak gäller för 

antalet institutionsplaceringar där ökningen av institutionsplaceringar i offentlig regi landar 

på 9% (15 placeringar) (Malmö stad, 2020b).   
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2.1.6 Om omorganiseringen av Malmö stads öppenvårdsverksamhet 

Omorganiseringen av Malmö stads öppenvårdsverksamhet för vuxna påbörjades genom 

bildandet av sektionen IFO Insats Öppenvård Vuxna den 1 juli 2020, och under den 

kommande hösten påbörjade man sedan arbetet med att skapa en “ny” öppenvård för 

malmöborna (Malmö stad, u.å.). Omorganiseringen bestod enligt sektionschef Linda 

Tuominen av en sammanslagning av fem geografiska avdelningar som alla låg utspridda i 

olika stadsdelar: 1) Söder, 2) Väster, 3) Norr, 4) Öster, och 5) Innerstaden. Dessa fem 

avdelningar slogs sedan ihop till tre, indelade utifrån olika funktioner: 1) IFO, 2) Ekonomiskt 

bistånd och boende, och 3) Boende, tillsyn och service. IFO Insats Öppenvård Vuxna som är 

föremål för denna undersökning, är alltså en sammanslagning av en tidigare geografiskt 

uppdelad öppenvård (personlig kommunikation, 11 maj 2021).  

Syftet med omorganiseringen var att bygga en individanpassad och likvärdig 

öppenvård, med “/.../ utgångspunkt i den enskildes behov och i enlighet med SoL, 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende samt 

medarbetarnas samlade kunskap och erfarenheter” (Malmö stad, u.å.). Malmö stad beskriver 

också syftet med omorganiseringen som att de “/.../ vill skapa en intern öppenvård värd 

namnet” (Malmö stad, u.å.). I arbetsmarknads- och socialnämndens nämndsbudget från 2020 

beskrivs hur omorganiseringen bedöms öka flexibiliteten i verksamheten. Det beskrivs även 

att man prioriterar att arbeta med hela vårdkedjan samt att hitta möjligheter till 

effektivisering, där målsättningen är att mer vård ska kunna bedrivas i brukarens hem och att 

institutionsplaceringar därmed ska kortas ned (Malmö stad, 2020c).  

 Vidare beskrivs målen med omorganiseringen av sektionschefen Linda Tuominen 

inbegripa tidigt stöd, brukarnära socialt arbete, kostnadseffektivitet och tydligare 

beslutsmandat, vilket bland annat ska uppnås genom att det ska vara enkelt att komma i 

kontakt med öppenvården, att man på ett bra sätt ska kunna gå från administration till 

intervention och genom att öka antalet insatser i egen regi (personlig kommunikation, 5 

februari 2021).  

 Som ovan beskrivits är en del av målet med omorganiseringen att öka antalet insatser 

i egen regi, och därigenom minska andelen externt köpt vård, vilket styrks ytterligare av en 

årsanalys från 2020 som arbetsmarknads- och socialnämnden genomfört (Malmö stad, 

2020b). Detta mot bakgrund av den nettokostnadsökning på 14% som arbetsmarknads- och 

socialnämnden i en delårsrapport från 2020 delvis kopplat till ökade kostnader för externt 

köpt öppenvård (Malmö stad, 2020d). Denna målsättning kan tolkas som ett försök till 
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trendbrott inom öppenvården, där den externt köpta vården kan anses ha varit dominerande i 

jämförelse med andra välfärdsområden. I årsanalysen från 2020 framhålls att man utifrån 

verksamhetsstatistik redan nu kunnat se en viss effekt av ovan nämnda målsättning (Malmö 

stad, 2020b).   

2.2 Tidigare forskning  

Nedan följer en översikt av såväl svensk som internationell tidigare forskning kopplat till vårt 

övergripande ämne. Vi har avgränsat oss till att enbart beröra forskning från början av 2000-

talet och framåt, detta för att behålla ett aktualitetsvärde och därmed ge en översikt över 

forskning som fortfarande kan anses vara tillämpningsbar och relevant.  

Gernod Gruening beskriver i artikeln Origin and theoretical basis of New Public 

Management (2001) hur NPM växte fram som en konkurrent till eller kritik av vad som 

kallades för New Public Administration. Gruening konstaterar att NPM är ett 

samlingsbegrepp med stort innehåll och listar de beståndsdelar som brukar framhållas som 

kännetecknande drag. Bland dessa återfinns bland annat privatisering, (de)centralisering, 

konkurrensutsättning och utkontraktering (Gruening, 2001). Alla dessa begrepp har enligt 

Gruening till stor del sitt ursprung i “public choice theory”, och till viss del även “property 

rights theory”. I “public choice theory” är kärnan individuell (val)frihet och förespråkare för 

denna teori tillämpar ofta en metodologisk individualism, vilket innebär att man ämnar 

förklara sociala fenomen genom aggregering av individers beteenden. Grunden i “public 

choice theory” bestod också i att man fann att tendenser för ineffektiv resursanvändning och 

att exploatering av vissa grupper förstärks av traditionell budgetering av representativa 

kommittéer, samt av chefer inom byråkratiska organisationer. “Property rights theory” 

handlar i sin tur i stora drag om just effektiv fördelning av äganderätt över resurser, vilket 

inte är helt orelaterat till den utgångspunkt som “public choice theory” tar (Gruening, 2001).  

Välfärdsutredningen (SOU, 2016) har haft som syfte att undersöka och analysera den 

offentliga finansieringen av välfärdstjänster som utförs i privat regi. Utredningen pekar på en 

snabb ökning av andelen verksamheter i privat regi, vilket bland annat kommer till uttryck 

genom andelen köpt privat vård inom kommuner och regioner. Utredningen understryker att 

variationen gällande köp av externa tjänster är stor mellan olika kommuner, och att det 

därmed kan vara svårt att få till en generell bild av situationen. Slutsatsen som 

välfärdsutredningen drar innehåller bedömningen att närvaron av vinstdrivande företag 

medför en förstärkning av de risker som kopplas till konkurrensutsättning av välfärdstjänster. 
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Vinstdrivande företag kan förvisso bidra till en mer effektiv verksamhet, dock på bekostnad 

av den övergripande kvaliteten, som i sin tur anses vara oerhört svår att definiera och mäta. 

Kvaliteten riskerar att nedprioriteras till förmån för vinstuttag. Trots att privatisering enligt 

många syftar till att främja konkurrensen visar utredningen på tendenser till det motsatta. 

Genom en ökad marknadskoncentration, och att stora vårdkoncerner dominerar över mindre 

bolag, riskerar konkurrensen att försämras, och en stor del av syftet med privatiseringen går 

därmed förlorat (SOU, 2016).   

John Lapidus (2019) beskriver hur Sverige idag kan ses som en delad välfärdsstat – 

uppdelad i en dold respektive en synlig. Det som karaktäriserar denna delade välfärdsstat är 

att de två olika typerna av välfärd som den består i riktas mot olika grupper i samhället, samt 

att det väldigt ofta finns en klyfta mellan dessa i vilken många medborgare riskerar att falla 

mellan stolarna. Ordet “välfärd” får en helt ny betydelse i en delad välfärdsstat menar 

Lapidus. Det handlar inte om en kollektiv social rättighet utan en behovsprövad välfärdstjänst 

som riktar sig till de mest utsatta grupperna i samhället. I en delad välfärdsstat är det 

stigmatiserande att vara någon form av bidragsmottagare, att exempelvis “gå på socialbidrag” 

i allmänhet ses ned på, detta i kontrast till så kallade universella eller allmänna välfärdsstater 

där man undviker detta genom att tillhandahålla välfärdstjänster på lika villkor till alla 

medborgare. Lapidus menar att det amerikanska välfärdssystemet är ett typiskt exempel på en 

delad välfärdsstat, men menar samtidigt att Sverige mer och mer är på väg åt det hållet, om 

än inte riktigt på samma tydliga sätt som USA. Vid en första anblick skulle man kunna hävda 

att den dolda och den synliga välfärdsstaten verkar kunna samexistera på ett relativt 

funktionellt sätt i Sverige. Lapidus menar dock att skenet bedrar och att den dolda 

välfärdsstaten gradvis urholkar den synliga, offentliga och tidigare allmänna välfärdsstaten på 

varje tänkbar nivå. Detta genom att exempelvis förtroendet för den offentliga sjukvården 

sjunker i takt med att en parallell privat sjukvård växer fram med direkt statligt stöd, ett 

parallellt vårdsystem som på många sätt fungerar mycket bättre och är mer effektivt än den 

offentliga vården (Lapidus, 2019). 

Konkurrensens konsekvenser: vad händer i svensk välfärd? (Hartman, 2011) är en 

antologi vars syfte är att presentera forskning kring den ökande privatiseringen och 

marknadifieringen av välfärden. I antologin framhålls att det främsta argumentet för 

konkurrensstyrd välfärd består i att den ökande konkurrensen antas möjliggöra för högre 

effektivitet och kvalitet. Grundtanken är att välfärdsföretagen blir tvungna att konkurrera med 

varandra om uppdragen, vilket leder till nya innovationslösningar kring skapandet av mer 

effektiva verksamheter och metoder. Det är finns enligt detta synsätt ingen motsättning 
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mellan ökad effektivitet och kvaliteten på välfärdstjänsterna, det ska vara fullt möjligt att 

hålla samma kvalitet men för ett lägre pris. Konkurrensen betraktas också som ett smidigt sätt 

att minska på byråkratin - marknadens osynliga hand antas reglera det mesta och därmed sålla 

ut de välfärdstjänster som inte håller måttet (Hartman, 2011).  

Kritiker menar däremot att konkurrensen inte nödvändigtvis bidrar till ökad kvalitet 

utan att det snarare leder till en jakt på vinst, där kvaliteten på välfärdstjänsterna blir lidande 

till förmån för ökade vinstuttag. Man menar vidare att byråkratin på grund av den enorma 

kontrollinsats som krävs inför varje upphandling snarare kan anses öka i samband med den 

ökande konkurrensen. Det finns därtill en oro för ojämlikhet kopplat till de olika tjänsternas 

kvalitet, som antas komma till vissa privilegierade gruppers fördel (Hartman, 2011).  

Välfärdsproduktion i privat regi problematiseras av Hartman (2011) ur ett rent 

brukarperspektiv, då ekonomiska incitament för insatserna riskerar att få utförare att bortse 

från den enskilda brukarens behov. Internationell forskning framhåller även att det finns en 

risk för att privata utförare lägger alltför stort fokus vid de krav och kriterier som läggs fram i 

ramavtalen, och att brukarens verkliga situation därmed faller i skugga. Detta kan i sin 

förlängning vara direkt skadligt för brukaren, särskilt då dennes möjlighet till att själv välja 

insats kan vara begränsad. Ytterligare problematiskt blir det då kvaliteten, effektiviteten samt 

brukarens upplevelse av behandlingen är relativt svår att mäta, vilket i sin tur leder till ett 

begränsat kunskapsunderlag inom området (Hartman, 2011). 

Stenius och Storbjörk gör i den vetenskapliga artikeln The new privatized market: A 

question of ideology or pragmatism within the Swedish addiction treatment system? (2019) 

ett försök i att utreda huruvida den ökande privatiseringen inom missbrukarvården är ett 

resultat av högerideologi, eller om det snarare handlar om nyliberalt förhållningssätt som 

alltmer normaliseras inom offentlig verksamhet. Stenius och Storbjörk (2019) kommer i sina 

slutsatser fram till det sistnämnda. Det var under 1990-talet vanligare att kommuner med 

högerstyre upphandlade fler välfärdstjänster av privata utförare. Artikelförfattarna visar dock 

att det numera knappt existerar något samband mellan vilka politiska partier som dominerar 

inom kommunens styre och andelen upphandlingar av privata utförare. Välfärdstjänster inom 

missbrukarvården verkar därmed vara något som ökar oberoende av politiskt styre, och 

vänsterkommuner verkar ha genomgått någon form av normaliseringsprocess i vilken 

upphandlingen av privata tjänster inte längre är något som undviks (Stenius & Storbjörk, 

2019).  

Stenius och Storbjörk (2019) betonar vidare det perspektivskifte inom 

missbrukarvården som Lagen om upphandling (LOU) kan ha fört med sig. Medan 
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socialarbetare och behandlare ofta understryker vikten av erfarenhet och väletablerade 

kontakter mellan klient och utförare i samband med köp av stödinsatser, medför införandet av 

LOU att det största fokuset inom upphandling istället läggs på främjande av konkurrens 

mellan olika utförare (Stenius & Storbjörk, 2019).  

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 New Public Management  

Paraplybegreppet New Public Management (NPM) utgör i sig inte en helt enhetlig 

begreppsmodell utan innefattar en mängd olika innehåll och tolkningar. 

Konkurrensutsättning, effektivisering och (de)centralisering utgör centrala aspekter av NPM 

(Agevall, 2005; Almqvist, 2006; Gruening, 2001), vilket motiverar vårt val av teoretiska 

utgångspunkter samtidigt som aspekterna i hög grad går att knyta an till vår empiriska 

undersökning och analys. Ett begrepp som inte utgör en lika självklar del av NPM, men som 

emellertid är nära besläktat med framförallt konkurrensutsättning, och därigenom 

definitionsmässigt kan anses vara en desto självklarare del av NPM, är begreppet 

kvasimarknad. Mot denna bakgrund har vi valt att även ta med denna teoretiska 

utgångspunkt, som en del av konkurrensutsättningen.  

3.1.1 Konkurrensutsättning  

3.1.1.1 Kvasimarknad 

Julian Le Grand lägger tillsammans med Will Bartlett fram en teori om så kallade 

kvasimarknader i boken Quasi-markets and social policy (1993). Att skapa 

marknadsliknande förhållanden i skattefinansierade välfärdstjänster, det vill säga så kallade 

kvasimarknader, är enligt författarna ett sätt att förstärka brukarnas ställning och införa 

konkurrens mellan leverantörer. Idealt sett kommer tjänsteleveransen att vara effektiv, 

lyhörd, rättvis och av hög kvalitet. Sådana ideala resultat är emellertid långt ifrån garanterade 

att förverkligas menar Bartlett och Le Grand (Bartlett & Le Grand, 1993). Mårten Blix och 

Henrik Jordahl applicerar i boken Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish 

Experiment (2021) Bartletts och Le Grands teori om kvasimarknader i svensk 

välfärdskontext, och det är deras användning av teorin som vi kommer att utgå ifrån. Blix och 

Jordahl ger en beskrivning av den svenska välfärdsmodellens centrala aspekter samt 
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utvecklingen av de reformer som under de senaste årtiondena gjort att Sveriges välfärd kan 

ses som ett privatiseringsexperiment att ta lärdom ifrån. En central egenskap hos 

kvasimarknader är att den offentliga sektorn i egenskap av köpare tilldelar uppdrag till olika 

leverantörer (genom auktion, direktköp eller upphandling), och inte som en del av en 

byråkratisk process (Blix & Jordahl, 2021). I Malmö stad sker detta genom regional 

upphandling, som beskrivits i avsnitt 2.2.4. De risker som Blix och Jordahl kopplar samman 

med privatisering av välfärdstjänster är att privata leverantörer kan använda olika former av 

kryphål för att kunna hålla kostnader nere och prestanda uppe, exempelvis genom så kallad 

cream-skimming eller att “plocka russinen ur kakan”. Det finns även risker med att det kan 

finnas ett incitament att utföra så många timmar av tilldelade välfärdstjänster som möjligt när 

ersättningen baseras på volymer. Ytterligare brister som författarna beskriver ligger 

inbäddade i en kvasimarknad består i själva vinstmotivet, vilket problematiseras utifrån de 

fundamentala skillnader som föreligger en offentlig respektive en privat verksamhet – där den 

förstnämnda inte är vinstdrivande medan den andra är det (Blix & Jordahl, 2021).  

En annan sida av vinstmotivet består i att företag tenderar att avveckla sin verksamhet 

(gå i konkurs) om den inte längre är lönsam, något som den offentliga sektorn saknar 

möjlighet till. Den offentliga sektorn innehar dock det yttersta ansvaret även för de tjänster 

som privata aktörer utför, vilket gör att den offentliga sektorn måste kunna hantera dessa 

risker, till exempel genom att täcka upp för om en privat leverantör inte längre kan leverera 

välfärdstjänster (exempelvis om företaget gått i konkurs). Vad som ytterligare särskiljer 

kvasimarknaden från andra marknader är tillämpningen av fasta priser, vilket innebär att det 

finns mycket liten möjlighet för företag att utveckla sina tjänster, liksom det inte går att höja 

kvaliteten och priset på sina tjänster. De fasta priserna gör det dessutom mer attraktivt för 

företag att göra nedskärningar och kostnadseffektivisera i vinstmaximerande syfte. Kvaliteten 

inom välfärdsområdet kan som nämnt ovan vara svårt att bedöma, vilket medför att 

leverantörer “kommer undan med” en avsiktligt försämrad kvalitet i syfte att sänka 

kostnaderna och ta hem mer vinst. Risken för det sistnämnda ökar dessutom i kombination 

med frånvaron av valfrihet för brukaren, vilket ofta är fallet inom till exempel 

missbrukarvården (Blix & Jordahl, 2021). 

3.1.1.2 Hotet om konkurrens 

Roland Almqvist (2006) framhåller att det finns flera teorier som bygger på tesen om att det 

är konkurrensen i sig – snarare än huruvida utföraren är offentlig eller privat – som är 

avgörande i syftet att främja effektiviteten i verksamheterna. I de fall det föreligger hot om 
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konkurrens från utomstående aktörer menar dessa teorier att hotet i sig kan utgöra en 

motivation att agera kostnadseffektivt för den aktör som befinner sig i ensamställning på 

marknaden. Det kan sammanfattas som att konkurrensen har en inneboende 

kontrollmekanism som gör att aktörer, såväl privata som offentliga, känner sig mer eller 

mindre tvungna att ägna sig åt besparingar och andra effektivitetsåtgärder. Sammantaget 

hävdar teorierna att hotet om konkurrens såväl som konkurrensen i sig bidrar till en högre 

grad av effektivitet utan att påverka kvaliteten i negativ riktning (Almqvist, 2006).  

Vi anser dessa två ovanstående teorier vara relevanta för vår analys eftersom 

upphandlingen inom Malmö stad och därmed även öppenvårdsverksamheten kan antas ingå i 

en konkurrensutsatt kvasimarknad. Då en del av målsättningen med omorganiseringen av IFO 

Insats Öppenvård Vuxna är att minska på andelen externt köpt vård och samtidigt öka antalet 

insatser i egen regi, kan den interna verksamheten antas omfattas än mer av 

konkurrensutsättning och de konsekvenser som framförs av ovanstående teorier.   

3.1.2 Effektivisering  

I artikeln Time, space and touch at work: body work and labour process (re)organisation 

(2011) beskriver Rachel Lara Cohen hur ett nytt politiskt mantra präglar dagens socialvård, i 

termer av effektivisering av verksamheten utan en kvalitetsförsämring av vården i sig. Enligt 

Cohen är detta mantra ett bevis på naivitet i relation till hur vårdande verksamhet i praktiken 

fungerar. Hon menar att en stor del av problematiken kopplat till effektiviseringen av vården 

består av tre huvudsakliga aspekter. Den första aspekten utgörs av det rigida förhållande som 

finns mellan arbetstagare och vårdtagare, vilket begränsar möjligheten att öka profiten eller 

göra nedskärningar vad gäller arbetskraften. Denna aspekt handlar sammanfattningsvis om att 

arbete med kroppar (body work) kräver mycket arbetskraft eftersom att det endast går att 

utföra arbete på en kropp i taget. Detta gör att förhållandet mellan arbetstagare och vårdtagare 

blir “en-och-en”. Ibland, så som i samband med en insats inom socialvården där flera 

behandlande aktörer är inblandade i insatsen hos en och samma vårdtagare, krävs flera 

arbetstagare och förhållandet blir då “en-och-många” (Cohen, 2011).  

En ökning av antalet vårdtagare resulterar därmed inte i en effektivisering eller ökad 

profit, eftersom antalet arbetstagare måste öka proportionerligt. För att genomföra någon 

form av kostnadseffektivisering eller för att öka profiten måste därför kropparna man arbetar 

med (vårdtagarna) få mindre uppmärksamhet eller måste en ökad arbetsdelning genomföras. 

En sådan ökad arbetsdelning innebär ofta att delar av arbetet tilldelas lägre kvalificerade 
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arbetare eller arbetare med lägre lön. Exempelvis avspeglas detta i den vårdtrend som innebär 

att sjuksköterskor i större utsträckning har fått ta över arbetsuppgifter som tidigare tillhörde 

läkare, undersköterskor har fått ta över uppgifter som tidigare tillhörde sjuksköterskor, och så 

vidare. Detta för att möjliggöra att läkarna ska kunna arbeta med ett större antal vårdtagare 

(Cohen, 2011).  

Den andra aspekten handlar om att kravet på samvaro, det vill säga relationen mellan 

arbetstagare och vårdtagare vad gäller exempelvis fysisk närvaro och kommunikation, i 

kombination med kroppens oförutsägbara sociala och fysiska behov gör att den tidsmässiga 

och spatiala organiseringen av arbetsprocessen försvåras. Det handlar kortfattat om att det 

inom vården kan vara svårt att förutsäga vilken typ av vård eller hur mycket resurser som en 

vårdtagares behov kräver, vilket begränsar (om)organiseringen av arbetet. Den tredje 

aspekten handlar om att denna typ av verksamhet inbegriper vårdarbetare som arbetar på, 

med och ibland i människors kroppar. Mänskliga kroppar är alltså här både arbetets objekt 

(object of labour) och produktionsmaterialet (material of production). Mänskliga kroppar är 

enligt Cohen väldigt omedgörliga produktionsmaterial eftersom de är komplexa, enhetliga 

och inte helt manipulerbara levande ting, vilket ytterligare begränsar möjligheterna till 

(om)organsering, rationalisering samt standardisering av arbetet (Cohen, 2011).  

Till följd av detta framhåller Cohen stora svårigheter i att genomföra 

omorganiseringar och effektiviseringar i dessa typer av verksamheter utan en försämring av 

behandlingen av såväl vårdtagare som arbetstagare (Cohen, 2011). En omorganisering av 

vården är med andra ord svårt att tala om i termer av effektivisering och standardisering. Vi 

finner Cohens teori om effektivisering kopplat till förhållandet mellan arbetskraft och 

vårdtagare, fysisk och social samvaro, samt den mänskliga kroppen som produktionsmaterial 

och arbetsobjekt relevant för vår analys då den utgör en stark koppling till vår empiriska 

undersökning. Effektivisering är som nämnt ovan en central del av NPM, vilket i sin tur går 

att koppla till omorganiseringen av öppenvårdsverksamheten i Malmö stad.  

3.1.3 (De)centralisering 

Centralisering och decentralisering är begrepp som i en organisatorisk kontext behandlar på 

vilket sätt och varifrån organisationen styrs. Centralisering motiveras främst utifrån dels ett 

demokrativärde, och dels ett effektivitetsvärde. Ur ett demokratiperspektiv kan centralisering 

anses fördelaktigt för att alla, i exempelvis en kommun, ska få sina behov tillgodosedda på ett 

likartat och rättvist sätt. Detta anses då vara möjligt att åstadkomma på bästa sätt genom en 



19 

 

central beslutsfattare som styr den omfattning och fördelning som servicen i fråga ska ha. Ur 

ett effektivitetsperspektiv kan centralisering också anses fördelaktigt. Att producera varor 

eller tjänster i ett stort antal kan resultera i storleksfördelar, vilket också rimligen kan sägas 

gälla för kommunala tjänster. En central beslutspunkt kan också ge möjlighet till en överblick 

över verksamheten (Petersson, 1998).  

Decentralisering kan, liksom centralisering, också motiveras utifrån demokrati- och 

effektivitetsvärden. Ur ett demokratiperspektiv kan det anses vara önskvärt med 

decentralisering då man genom detta kan uppfylla närhetsvärden. Sådana värden kopplas till 

en uppfattning om att politiker genom sin lokalkännedom ska kunna säkerställa att besluten 

har en anknytning till lokala förhållanden. Ur ett demokratiperspektiv finns också en 

koppling till motivationsvärden, som i stort sett handlar om att de lokala politikerna (vilka 

bör vara hämtade från närsamhället), som eftersom de vinner sin legitimitet från 

lokalsamhället även antas ha ett starkt intresse för att uppfylla lokala önskemål. 

Effektivitetsvärdet tillgodoses i sin tur genom att medborgarna, samt deras representanter, i 

det lokala samhället själv ansvarar för inriktningen på verksamheten. Utifrån detta anses 

politikerna tillsammans med medborgarna stimuleras till att utnyttja resurserna på ett 

rationellt och effektivt sätt (Petersson, 1998).  

När offentliga verksamheter i samband med en decentraliseringsprocess lämnas ut till 

externa aktörer riskerar det enligt Agevall (2005) leda till en fragmentering, vilket kommer 

till uttryck genom en ökad geografisk spridning samt minskad interaktion och 

kommunikation mellan verksamhetens olika enheter. Agevall menar dock att 

implementeringen av NPM samtidigt som det kan leda till ökad fragmentering inom vissa 

områden, även kan komma att innebära en ökad centralisering inom andra. Detta sker när 

man till exempel bestämmer sig för att specialisera olika funktioner inom förvaltningen 

genom att slå samman flera utspridda enheter till en och samma geografiska plats. 

Medarbetare inom offentlig verksamhet kan därmed komma i närmare samarbete med 

förvaltningsledningen och den ekonomiska styrningen, samtidigt som den lokala 

förankringen och kontakten med brukarna riskerar att försvåras i samband med den 

geografiska förflyttningen (Agevall, 2005). 

Centraliserings- och decentraliseringsbegreppet anser vi vara högst relevant för vår 

analys då omorganiseringen av IFO Insats Öppenvård Vuxna innefattat en sammanslagning 

och därmed centralisering av fem avdelningar. Det är därmed intressant för oss att analysera 

vilken påverkan sammanslagningen kan ha haft på organisationen, och framför allt 

medarbetarna, utifrån ovanstående teorier.   
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4. Metod  

4.1 Enkätstudien 

Uppsatsens empiri har samlats in med hjälp av en webbaserad medarbetarenkät (Bilaga 1) 

som delades ut till samtliga anställda utredare och behandlare i sektionen IFO Insats 

Öppenvård Vuxna i Malmö stad. Totalt delades enkäten ut till 60 respondenter, varav 26 svar 

samlades in. Den insamlade datan har därefter genomgått statistiska analyser och tester i 

statistikprogrammet SPSS som presenteras närmare i nedanstående avsnitt.  

Enkäten består av totalt 17 frågor, varav 10 är utformade som attitydskalor i vilka 

respondenten skattar sina upplevelser på en skala mellan 1 och 10. Vidare innefattar enkäten 

3 numeriska frågor i vilka respondenterna ombeds svara i siffror, detta för att möjliggöra de 

statistiska test vars förutsättning är att variablerna befinner sig på intervallskalenivå. Slutligen 

är 4 av enkätfrågorna kvalitativt utformade, i syfte att ringa in de aspekter av 

omorganiseringen som inte fångas upp av enkätens slutna frågor. Vi har inom ramarna för vår 

undersökning därmed använt oss av en form av metodtriangulering (Ahrne & Svensson, 

2015), i syfte att belysa ämnet ur flera perspektiv och ge medarbetarna större utrymme att 

uttrycka sina upplevelser.  

Vårt val av metod i form av en enkätstudie grundar sig i en förhoppning om att 

därigenom fånga in en övergripande helhetsbild av medarbetarnas samlade upplevelser av 

omorganiseringen. En alternativ typ av datainsamling hade kunnat bestå i en handfull 

kvalitativa intervjuer med ett fåtal utvalda medarbetare, vilket hade kunnat medföra en mer 

djupgående analys av medarbetarnas subjektiva upplevelser (Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 

2015). Detta hade enligt vår mening dock riskerat att ge en alltför skev och ensidig bild av 

den organisatoriska förändringen, och i förlängningen missat syftet med hela undersökningen. 

Vår enkätstudie utgör ett försök till att få till en så bred och generaliserbar bild av 

medarbetarnas upplevelser som möjligt.   

4.1.1 Operationalisering 

Mimmi Barmark och Göran Djurfeldt (2016) beskriver i boken Statistisk verktygslåda 

0 - att förstå och förändra världen med siffror ett grundläggande dilemma kopplat till 

undersökandet av samhällsfenomen. De pekar på omöjligheten i att få till en helt objektiv bild 

av den sociala verkligheten eftersom denna antas vara oerhört inkonsekvent, samt att 

upplevelsen av densamma dessutom skiljer sig åt från person till person. Dilemmat består 
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enligt Barmark och Djurfeldt i hur man, trots vetskapen om att upplevelsen av ett 

samhällsfenomen är något högst subjektivt, ändå lyckas rama in fenomenet i fråga på ett så 

korrekt och trovärdigt sätt som möjligt. Svaret på dilemmat ligger enligt författarna i 

begreppet “intersubjektivitet”, vilket i korthet innebär att vi trots den subjektiva aspekten av 

en upplevelse ändå antas kunna enas om vissa, mer generella beskrivningar av densamma. I 

syfte att uppnå vad Barmark och Djurfeldt (2016) beskriver som intersubjektiv enighet, det 

vill säga att det finns en enighet kring beskrivningen av fenomenet, är det av största vikt att vi 

delar ett gemensamt språk som kan antas ge en relativt god beskrivning av den fysiska 

verkligheten.  

Vi har i samband med vår enkätstudie vid ett flertal tillfällen fört diskussioner kring 

det gemensamma språket och hur vi på bästa sätt uppnår en intersubjektiv enighet med de 

respondenter vars upplevelser vi avser mäta. De operationaliseringar vi slutligen har landat i 

kan självfallet vara föremål för diskussion, i synnerhet med tanke på att vår insyn i det arbete 

som bedrivs inom IFO Insats Öppenvård Vuxna har varit något begränsad i samband med 

utformningen av vår enkät. Operationaliseringarna av begreppen har därmed i många fall 

grundat sig på antaganden från vår sida, som i sin tur ofta är grundade på våra egna tidigare 

erfarenheter av att arbeta inom den offentliga välfärdssektorn.  

Vi har utöver detta funnit en utmaning i att finna kopplingen mellan 

samlingsbegreppet NPM och våra operationaliseringar, vilket till stor del grundar sig på den 

mångfald av innebörder som begreppet kan antas innefatta. För att återigen knyta an till 

Barmark och Djurfeldts (2016) diskussion kring intersubjektivitet går det att hävda att de 

teoretiska begrepp vi valt att utgå från i relation till NPM: effektivisering, 

konkurrensutsättning och (de)centralisering, är begrepp som vi bedömer vara ytterst relevanta 

när det kommer till beskrivandet av tillämpningen av NPM inom en organisation. Det går 

emellertid inte att hävda att dessa begrepp skulle utgöra en objektiv beskrivning av 

fenomenet, men det utgör inte heller vår målsättning. Vår förhoppning är att vi trots ovan 

nämnda svårigheter kommer ge en så rättvis och verklighetstrogen bild av medarbetarnas 

verklighet som möjligt, samt att operationaliseringarna av våra begrepp hjälper oss att 

besvara våra frågeställningar på ett adekvat sätt.    

Att i samband med operationaliseringen av de begrepp som avses mätas utgå från 

tidigare forskning framhålls av Barmark och Djurfeldt (2016) som en god idé, inte minst i 

syfte att därigenom få en tydlig bild av vad man vill och inte vill mäta. Vi har i vår 

undersökning därför valt att förhålla oss till den statliga utredningen Välfärdsutredningens 

betänkande Ordning och reda i välfärden (SOU, 2016), i vilken det förs en diskussion 
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gällande operationaliseringen av begreppen effektivitet och kvalitet, något som utredningen 

menar sällan är helt entydigt. Begreppet kvalitet menar man är särskilt svårt att definiera 

eftersom det innehåller en mängd olika subjektiva tolkningar. Författarna menar dock att det i 

allmänhet finns vissa grundläggande element som delas av båda begreppen. Man kan 

exempelvis anta att såväl kvalitets- som effektivitetsbegreppet mäts i termer av funktions- 

och måluppfyllnad, det vill säga hur väl verksamheten uppfyller en viss funktion eller ett 

visst mål. En skillnad består dock i att kvalitet till skillnad från effektivitet sällan mäts utifrån 

ett resursperspektiv – en verksamhet kan uppnå hög kvalitet utan att för den sakens skull vara 

återhållsam med sina resurser (SOU, 2016).  

I och med att syftet med vår undersökning består i att lyfta medarbetarnas perspektiv 

kommer operationaliseringen av våra begrepp skilja sig något från de som tillämpats i 

Välfärdsutredningens betänkande. Operationaliseringarna saknar först och främst förankring i 

faktiska resursanvändningar och grundar sig enbart på subjektiva upplevelser. Effektivitet blir 

i samband med vår uppsats därmed ett begrepp som främst mäts i termer av tid och 

samverkan mellan olika yrkesgrupper. Kvaliteten kan å andra sidan till viss del mätas utifrån 

funktion, åtminstone i den mån att respondenterna uppskattar till vilken grad funktionen 

“matchning av insatser” har fungerat.  

I syfte att mäta begreppet effektivitet gör vi ett antagande om att detta går att mäta i 

form av antal dagar som läggs på ärenden, samt hur väl samverkan mellan utredare och 

behandlare har fungerat. Begreppet kvalitet mäts genom en uppskattning av den generella 

kvaliteten på insatserna, samt en uppskattning av möjligheten till matchning av insatser 

utifrån brukarens behov. Likvärdigheten mäts genom en direkt uppskattning av 

likvärdigheten på insatserna, oavsett vilket geografiskt område brukaren befinner sig i. 

Slutligen gör vi ett antagande om att begreppet arbetsbörda går att mäta i antal ärenden, varpå 

vi ber respondenten ange om, och i så fall med hur många ärenden arbetsbördan har ökat, 

samt till vilken grad de upplever att tiden räcker till i förhållande till deras arbetsuppgifter.  

4.2 Analysmetod 

4.2.1 Statistisk analysmetod 

Uppsatsens statistiska analys består av totalt nio hypotestest, varav sex hypotestest innehåller 

variabler som befinner sig på ordinalskalenivå. De tre resterande testen innehåller variabler 

på intervallskalenivå, samt en så kallad dummyvariabel. De test som avser mäta de variabler 

som befinner sig på ordinalskalenivå är icke-parametriska, vilket innebär att 
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normalfördelning inte utgör en förutsättning och att antalet observationer därmed kan 

understiga trettio (N<30) (Körner & Wahlgren, 2015). Detta ger oss möjligheten att på ett 

statistiskt korrekt sätt testa de tjugosex enkätsvar vi fått in, vilket vi gör genom ett så kallat 

Kruskal-Wallis test.  

Kruskal-Wallis testet avser testa huruvida det föreligger en statistiskt signifikant 

skillnad mellan olika stickprovs rangtal. Förutsättningarna för Kruskal-Wallis testet är 

därmed att att det finns möjlighet till rangordning samt att jämförelsen sker mellan två eller 

fler oberoende stickprov (Körner & Wahlgren, 2015). De skattningsskalor som ingår i vår 

enkät mäts på ordinalskala, och möjligheten att rangordna är därmed uppfylld. Även antalet 

oberoende stickprov uppfyller i vårt fall testets förutsättningar.   

De variabler som befinner sig på intervallskalenivå testas genom t-test och enkel och 

multipel linjär regressionsanalys. Förutsättningarna för regressionsanalysen är att stickproven 

är oberoende samt att residualerna, alltså avståndet mellan regressionsmodellens linje och de 

verkliga observationsvärdena, kan anses vara normalfördelade (Körner & Wahlgren, 2015). 

Residualerna för vår regressionsmodell kan med tanke på enkätens relativt låga antal 

respondenter anses vara normalfördelade och förutsättningarna för regressionsanalysen anses 

därmed vara uppfyllda.   

T-testet är ett test som avser mäta huruvida det föreligger en statistiskt signifikant 

skillnad mellan två stickprovsmedelvärden. T-testet förutsätter att stickproven kan antas vara 

normalfördelade vilket enligt centrala gränsvärdessatsen innebär att antalet respondenter bör 

uppgå i trettio eller mer (N>30) (Dahmström, 2011), något som vi dessvärre inte uppfyller 

med våra tjugosex respondenter. Våra statistiska samband kommer följaktligen inte gå att 

generalisera till en större population. Vi anser det trots detta vara relevant att genomföra ett t-

test, inte minst för att det ger oss en god överblick över den eventuella genomsnittliga 

skillnaden mellan respondenternas svar, även om det inte finns några garantier för att 

resultaten i fråga inte har uppkommit av en slump.  

4.2.2 Kvalitativ analysmetod 

Vi har utöver våra statiska analyser genomfört en tematisk analys och sammanställning av 

våra kvalitativt insamlade enkätsvar. Valet av tematisk analys grundar sig i att vi är 

intresserade av vad respondenterna berättar i sina svar, inte exempelvis hur det berättas eller 

vad respondenterna kan tänkas vilja uppnå med berättelsen, i linje med hur Jens Rennstam 

och David Wästerfors diskuterar sagda analysmetod i Från stoff till studie. Om analysarbete i 
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kvalitativ forskning (2015). Vi har genom en tematisk analys kunnat se vilket innehåll och 

därmed vilka teman som är återkommande i vårt material. De teman som framträdde i 

materialet gick mycket i linje med de tematiska utgångspunkter som vår undersökning 

grundar sig i och vi valde därför att i sammanställningen av respondenternas svar dela in 

svaren i kategorier kopplade till dessa utgångspunkter. De teman som vi mot bakgrund av 

såväl vår empiri som teori, samt med en stark koppling till vårt syfte och våra 

frågeställningar, har valt att utgå ifrån är således effektivitet, likvärdighet, kvalitet och 

arbetsbörda, vilka presenteras i avsnitt 5.3. Vi är fullt medvetna om att ovan beskrivna teman 

inte kan antas ha uppkommit ur materialet av en slump. Eftersom vi i början av vår enkät 

presenterade både syfte och teman kan vi anta att medarbetarna var medvetna om detta från 

början, vilket i stor utsträckning kan ha påverkat deras svar. Även vår egen förförståelse är 

något som i allra högsta grad kan ha påverkat vår tolkning av svaren.  

 Värt att nämna är att den kvalitativa analysen inte utgör en ansats till att ge en 

generaliserbar bild av hur hela medarbetargruppen har upplevt omorganiseringen, och att 

svaren i sig därmed inte är talande för samtliga medarbetare. Vi anser det emellertid vara 

relevant att genom denna kvalitativa analys ge medarbetarna en möjlighet att uttrycka en mer 

nyanserad bild av sina upplevelser för en framtida utveckling av organisationen.   

4.3 Urval och avgränsningar  

Vår undersökning faller under kategorin totalundersökning, vilket innebär att vår population 

är ändlig och att vår urvalsram innefattar samtliga individer i den population vi ämnar 

undersöka. Undersökningen hade idealiskt sett därmed kunnat innefatta svar från samtliga 60 

medarbetare inom sektionen IFO Insats Öppenvård Vuxna i Malmö stad. Som framgår av 

föregående avsnitt ser svarsfrekvensen på vår enkät emellertid något annorlunda ut, och vi 

fick totalt in svar från 26 respondenter. Barmark och Djurfeldt (2016) framhåller det 

urvalsproblem som kan uppkomma i samband med totalundersökningar. Det är i många 

statistiska undersökningar alltför kostsamt och tidskrävande att skicka ut enkäten till samtliga 

respondenter i urvalsramen, och man är därmed ofta tvungen att tillämpa så kallat obundet 

slumpmässigt urval (OSU) i syfte att avgöra vilka respondenter som ingår i stickprovet. OSU 

innebär att samtliga respondenter ska ha samma möjlighet att komma med i urvalet. 

Misslyckas man med att säkerställa ett slumpmässigt urval finns det en risk att det statistiska 

resultatet blir snedvridet (Barmark & Djurfeldt, 2016). I fallet med vår enkät blir frågan om 

urval något mer komplicerad. Då vi genom våra statistiska tester ämnar undersöka huruvida 
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respondenternas svar går att överföra på hela populationen och då antalet inskickade svar 

understiger antalet personer som ingår i vår totala population blir det nödvändigt att 

problematisera slumpmässigheten i respondenternas svar. Kan svaren antas vara 

representativa för hela medarbetargruppen, eller kan det vara så att endast de med starka - 

antingen positiva eller negativa åsikter - känner sig manade att svara på enkäten? Denna fråga 

avhandlas vidare i nedanstående avsnitt.  

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Det som beskrivs i föregående avsnitt är vad Dahmström (2011) kallar för ett icke-urvalsfel, 

vilket grundar sig i att felet i sig inte beror på urval eftersom ett sådant inte förekommer i 

samband med totalundersökningar. Den typ av icke-urvalsfel som bäst täcker in det problem 

vi stöter på i samband med vår undersökning är det så kallade bortfallsfelet. I vårt fall innebär 

detta ett så kallat individbortfall, alltså att vissa respondenter helt enkelt väljer att inte svara 

på enkäten. Konsekvenserna av individbortfallet är att vi inte vet vilka svar vi går miste om i 

samband med sagda bortfall (Dahmberg, 2011). Kanske hade resultatet på vår analys sett helt 

annorlunda ut, givet att vi fått in svar från samtliga respondenter. Vi kan därmed inte utesluta 

att svarsbortfallet i vår undersökning kan ha lett till ett skevt resultat.  

 Utöver ovan nämnda icke-urvalsfel finns det en del aspekter som vi i samband med 

vår undersökning har behövt ta i beaktning och som alla faller under kategorin mätfel. 

Dahmberg (2011) liksom Barmark och Djurfeldt (2011) understryker vikten av att använda 

sig av rätt mätinstrument, i synnerhet vid mätning av attityder och värderingar. 

Mätinstrumentet blir i vårt fall våra enkätfrågor, vars operationalisering blir av största 

betydelse för undersökningens validitet (Dahmberg, 2011). Även det så kallade minnesfelet 

är ett mätfel som kan utgöra en potentiell risk i samband med vår undersökning. Minnesfelet 

beskrivs av Dahmberg (2011) som att respondenten har svårt att minnas när eller om en 

händelse har ägt rum. Risken för minnesfel antas öka ju längre tid som passerat sedan den 

tidsperiod som omfattas av undersökningen ägde rum. Eftersom drygt ett år har passerat 

sedan omorganiseringen kan våra respondenter ha svårt att minnas tiden före, vilket återigen 

riskerar att påverka undersökningens validitet.   

 Reliabilitet beskrivs av Barmark och Djurfeldt (2011) som ett “brus som försämrar 

precisionen i mätningen” (s. 52). Det kan till exempel röra sig om att svaren på våra 

enkätfrågor antas vara konstanta över tid, åtminstone i de fall respondenternas upplevelser 

inte har ändrats. Reliabiliteten kan bland annat antas påverkas av graden stress vid tillfället då 
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respondenten fyller i enkäten (Barmark & Djurfeldt, 2011), något som potentiellt skulle 

kunna utgöra en risk i samband med vår enkät som troligtvis blivit besvarad under arbetstid.    

4.5 Etiska överväganden  

Vid utformandet av en enkät behöver vissa etiska aspekter övervägas, vilket har varit relevant 

även för vår enkätstudie. Vetenskapsrådet (2002) framhåller att främst fyra forskningsetiska 

krav bör tas i beaktning inom samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det förstnämnda innefattar 

information om undersökningens syfte som kan påverka de berörda respondenternas villighet 

att delta, samt att det ska framgå att deltagandet är frivilligt. Vad gäller enkätundersökningar 

rekommenderar Vetenskapsrådet förhandsinformation, en rekommendation vi i den här 

studien följde genom en kort informationstext i början av vår enkät. Samtyckeskravet anser vi 

också vara uppfyllt genom denna informationstext vari information om frivillighet och vad 

respondenternas svar skulle komma att användas till framgick. Jämfört med andra typer av 

undersökningar är ämnet som vi har undersökt inte av särskilt känslig karaktär, vilket gör att 

samtyckeskravet inte väger lika tungt som det annars hade kunnat göra. Genom vår enkät 

inhämtade vi inga personuppgifter som skulle kunna äventyra respondenternas anonymitet, 

vilket gör att vi även anser konfidentialitetskravet vara uppfyllt. Medarbetarenkäten delades 

ut genom vår uppdragsgivare och svaren i dess ursprungliga form har inte delats med någon 

utöver författarna till denna uppsats. Svaren redovisas i uppsatsen i bearbetad form för att 

ytterligare säkerställa anonymitet. Eftersom det är en oövervakad webbenkät kan vi vidare 

säga att vår påverkan på respondenterna minimerats så gott det går. Det fjärde kravet, som 

berör nyttjande innebär att den insamlade datan endast får användas för forskningens 

ändamål, och får därmed inte lämnas ut i kommersiella syften eller liknande. Även detta krav 

anser vi uppfyllt då vår insamlade data endast har använts för den här uppsatsen, vilket även 

det framgick i vår informationstext i början av enkäten.  

5. Resultat och analys  

5.1 Deskriptiv statistik  

Avsnittet inleds med en deskriptiv överblick över de enkätfrågor som avser mäta 

medarbetarnas upplevelser av effektivitet, kvalitet, arbetsbörda och likvärdighet före 
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respektive efter omorganiseringen. Svaren redovisas enligt en skattningsskala mellan 1 och 

10. På x-axeln i diagrammen nedan syns dessa svarsalternativ (1-10) och på y-axeln visas hur 

många procent av respondenterna som angett respektive svarsalternativ på respektive fråga. 

För de svarsalternativ där observationerna uppgått till 0 i antal, redovisas ingen stapel. 

Diagrammen som visar medarbetarnas upplevelse av effektivitet, kvalitet, arbetsbörda och 

likvärdighet innan omorganiseringen redovisas nedan till vänster, och de som visar deras 

upplevelser efter omorganiseringen redovisas nedan till höger. Huruvida de förändringar som 

framgår i den deskriptiva statistiken är statistiskt signifikanta och därmed överförbara till en 

större population testas och redovisas i avsnitt 5.2.  

 

  

 (Diagram 3 & 4) 

Diagrammen ovan indikerar en mycket marginell förändring gällande medarbetarnas 

upplevelse av den generella kvaliteten på insatserna före respektive efter omorganiseringen. 

Sammantaget visar diagrammen ingen direkt tendens till varken högre eller lägre skattning av 

kvaliteten på insatserna före eller efter omorganiseringen. Det som kan utläsas är en något 

minskad spridning och att något fler respondenter angett svarsalternativ “7” efter 

omorganiseringen, men att upplevelsen av den generella kvaliteten på insatserna är fortsatt 

blandad. Medianen för både före och efter omorganiseringen är 7, och variationsbredden före 

respektive efter omorganiseringen är 6 respektive 5.  

 

(Diagram 5 & 6) 
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Diagram 5 och 6 visar respondenternas skattning av möjligheten till matchning av insatser 

utifrån brukarens behov, före respektive efter omorganiseringen. Även här går det att utläsa 

en viss förändring, med en något ökad spridning i svarsfrekvens samt en marginellt högre 

skattning efter omorganiseringen. Samtidigt är upplevelserna här fortsatt blandade. Medianen 

före respektive efter omorganiseringen är 6 respektive 7, och variationsbredden är 8 

respektive 9. Vi drar slutsatsen att möjligheten till matchning av insatser upplevs vara något, 

om än mycket litet, högre efter omorganiseringen.  

 

(Diagram 7 & 8) 

Diagrammen 7 och 8 visar på en viss förändring gällande hur väl respondenterna upplever att 

tiden har räckt till före respektive efter omorganiseringen. Diagrammen indikerar en något 

högre skattning gällande tiden innan omorganiseringen, vilket tyder på att den upplevda 

arbetsbördan generellt sett har ökat något i samband med omorganisationen. Även en viss 

minskad spridning efter omorganiseringen kan utläsas. Medianen för skattningarna före 

respektive efter omorganiseringen är 6 respektive 5,5, och variationsbredden är 8 respektive 

7. 

 

  

(Diagram 9 & 10) 

Diagram 9 och 10 lämnar ett relativt tydligt budskap gällande likvärdigheten på insatserna. 

Diagram 9 som avser tiden före omorganiseringen visar en hög frekvens av låga 
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skattningsvärden, medan diagram 10 som avser tiden efter visar en relativt hög frekvens av 

det motsatta. En något ökad spridning går också att utläsa. Det går därmed att dra slutsatsen 

att våra respondenter generellt sett upplever att likvärdigheten på insatserna har ökat i 

samband med omorganiseringen. Medianen för skattningarna före respektive efter 

omorganiseringen är 2,5 respektive 7, och variationsbredden är 6 respektive 8.  

 

 

(Diagram 11 & 12) 

Diagram 11 och 12 visar tendenser på en viss skillnad gällande skattningen av hur väl 

samverkan har fungerat mellan utredare och behandlare, före respektive efter 

omorganiseringen. Skattningsvärdena är högre på diagram 11 som avser tiden innan 

omorganiseringen, vilket indikerar att respondenterna generellt sett upplever att samverkan 

har blivit något sämre i samband med omorganiseringen. Det går även att utläsa en något 

ökad spridning efter omorganiseringen. Medianen för skattningarna före respektive efter 

omorganiseringen är 8 respektive 7, och variationsbredden är 5 respektive 7.  

 

 

(Diagram 13 & 14) 

Ovanstående diagram ämnar jämföra medarbetarnas upplevelser av kvalitet och arbetsbörda 

efter omorganiseringen. Diagram 13 visar medarbetarnas upplevelse av möjlighet till 

matchning av insatser, efter omorganiseringen, och diagram 14 visar medarbetarnas 
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upplevelse av hur väl deras tid räcker till i relation till deras arbetsuppgifter, också efter 

omorganiseringen. Det som kan utläsas av diagrammen ovan är att skattningarna som visas i 

diagram 13 generellt sett är högre än skattningarna i diagram 14. Detta indikerar att det finns 

en viss skillnad i medarbetarnas skattning av kvalitet respektive arbetsbörda, där såväl 

kvaliteten som arbetsbördan upplevs vara hög. En majoritet av medarbetarna upplever med 

andra ord en relativt hög kvalitet på insatserna samtidigt som tiden inte upplevs räcka till 

särskilt väl. Vi kan även se att spridningen är något större i diagram 13, jämfört med diagram 

14. Medianen och variationsbredden för diagram 13 (om kvalitet) är 7 respektive 9, medan 

medianen och variationsbredden för diagram 14 (om arbetsbörda) är 5,5 respektive 7. 

 

(Diagram 15) 

Ovanstående stapeldiagram visar fördelningen av våra respondenter med avseende på 

yrkeskategori. Här framgår att majoriteten, över 60% av respondenterna, ingår i gruppen  

utredare och att övriga respondenter tillhör gruppen behandlare i öppenvård. Av totalt 26 

respondenter är 17 utredare och 9 behandlare i öppenvård.  

 

 

(Histogram 1 & 2) 
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Histogrammen ovan visar svarsfördelningen avseende handläggningstid av ärenden innan 

respektive efter omorganiseringen. Standardavvikelsen för handläggningstiden innan 

omorganiseringen ligger på 12,751, vilket är något lägre än dess motsvarighet efter 

omorganiseringen, något som i sin tur tyder på en mindre spridning mellan svaren. 

Majoriteten av respondenterna angav en handläggningstid på mellan 5-10 dagar innan 

omorganiseringen, medan majoriteten efter omorganiseringen uppger en handläggningstid på 

mellan 20-30 dagar. De båda variablernas medelvärden skiljer sig åt med ca 6 

handläggningsdagar. Värt att nämna är de två extremvärden som mäter upp till 60 respektive 

100 handläggningsdagar före respektive efter omorganiseringen, något som riskerar att 

generera en hel del skevhet i resultaten. Vi tog trots detta beslutet att inte eliminera 

extremvärdena eftersom vi med tanke på det låga antalet respondenter inte har möjlighet att 

avgöra vad som i det här fallet kan räknas som extremt.    

 

 

(Diagram 16) 

Ovanstående stapeldiagram visar svarsfördelningen för huruvida respondenterna upplever att 

arbetsbördan har ökat efter omorganiseringen. En majoritet på nästan 60% har svarat ja på 

frågan, och anser därmed att arbetsbördan har ökat.  
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(Diagram 17) 

Diagrammet ger en överblick över medarbetarnas upplevda ökning av antal ärenden, efter 

omorganiseringen. Här framgår att majoriteten av respondenterna upplever en ökning med 5 

ärenden. Värt att nämna är dock att diagrammet i fråga i det här fallet enbart innefattar de 15 

respondenter som angett att de har upplevt en ökning av antalet ärenden.  

 

 

(Diagram 18) 

I syfte att undersöka huruvida det föreligger tendenser till linjärt samband mellan upplevd 

arbetsbörda i form av antal ärenden och handläggningstid efter omorganiseringen har vi gjort 

ett spridningsdiagram. Vår x-axel visar i det här fallet handläggningstid i antal dagar och y-
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axeln visar på arbetsbörda mätt i antal ärenden. Diagrammet visar på få tendenser till linjärt 

samband mellan de två variablerna, vilket skulle kunna gå att härleda till det svarsbortfall 

som hör till de som i fråga 14 angett att de inte upplever en ökad arbetsbörda, och vars svar 

därmed inte presenteras i spridningsdiagrammet.  

Sammanfattningsvis visar vår deskriptiva statistik att de flesta förändringar som skett 

mellan före och efter omorganiseringen är marginella. Kvaliteten upplevs ha ökat marginellt, 

medan samverkan upplevs ha blivit något sämre efter omorganiseringen. Handläggningstiden 

per ärende liksom arbetsbördan upplevs av en majoritet av medarbetarna också ha ökat i 

samband med omorganiseringen. Det som sticker ut något är upplevelsen av likvärdigheten 

på insatserna, där vi kan se en relativt tydlig ökning efter omorganiseringen. Något som också 

är värt att nämna är att det ofta förekommer en ökad spridning bland svaren efter 

omorganiseringen, vilket kan tyda på att medarbetarna har upplevt omorganiseringen på 

relativt skilda sätt och att upplevelsen av tiden innan omorganiseringen var något mer 

samstämmig.  

5.2 Statistisk analys 

Resultatet av den statistiska analysen presenteras nedan i form av hypotestester.  

5.2.1 Hypotestest 1 

Finns det en skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av den generella kvaliteten på insatser 

inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, före respektive efter omorganiseringen?   

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan medarbetarnas upplevelser av den generella kvaliteten på 

insatser före respektive efter omorganiseringen. 

H1: Det finns en skillnad mellan medarbetarnas upplevelser av den generella kvaliteten på 

insatser före respektive efter omorganiseringen. 

 

Kruskal Wallis H df Asymp. Sig.  

2,173 4 ,704 

(Tabell 1) Kruskal-Wallis test avseende upplevelsen av den generella kvaliteten på insatserna, 

före och efter omorganiseringen (fråga 2 och fråga 8, se bilaga 1).  

 

Den deskriptiva statistik som redovisats i diagram 3 och 4 visar på en mycket marginell 

skillnad mellan medarbetarnas skattningar av den generella kvaliteten på insatser, något som 
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speglas i våra statistiska tester. Testets frihetsgrader mäts till 4 eftersom vi i detta fall jämför 

5 skattningar, och Kruskal Wallis H beräknas till 2,173. P-värdet på 0,704 är betydligt högre 

än vår kritiska nivå på 0,05, och vi kan därmed inte påvisa en signifikant skillnad mellan 

grupperna.   

5.2.2 Hypotestest 2 

Finns det en skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av möjlighet till matchning av insatser 

utifrån brukarens behov, före respektive efter omorganiseringen?  

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av matchning av insatser 

utifrån brukarens behov före respektive efter omorganiseringen. 

H1: Det finns en skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av matchning av insatser utifrån 

brukarens behov före respektive efter omorganiseringen. 

 

Kruskal Wallis H df Asymp. Sig.  

8,505 8 ,386 

(Tabell 2) Kruskal-Wallis test avseende upplevelsen av möjlighet till matchning av insatser, 

före och efter omorganiseringen (fråga 3 och fråga 9, se bilaga 1).  

 

Vår deskriptiva statistik kunde påvisa en viss skillnad mellan medarbetarnas skattning av 

möjligheten till matchning av insatser utifrån brukarens behov (diagram 5 och 6), men denna 

skillnad måste betraktas som mycket marginell, vilket återigen speglas i våra testresultat. 

Testets frihetsgrader är i det här fallet uppmätt till 8 eftersom vi totalt jämför 9 skattningar. P-

värdet landar på 0,386 vilket återigen är signifikant högre än vårt gränsvärde på 0,05. Vi kan 

återigen konstatera att vi inte kan påvisa någon signifikant skillnad mellan grupperna. 

5.2.3 Hypotestest 3 

Finns det en skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av hur väl tiden räcker till före 

respektive efter omorganiseringen?   

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av hur väl tiden räcker till före 

respektive efter omorganiseringen. 

H1: Det finns en skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av hur väl tiden räcker till före 

respektive efter omorganiseringen.  
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Kruskal Wallis H df Asymp. Sig.  

5,160 6 ,524 

(Tabell 3) Kruskal-Wallis test avseende upplevelsen av hur väl tiden räcker till i relation till 

arbetsuppgifterna, före och efter omorganiseringen (fråga 5 och fråga 11, se bilaga 1).  

 

Utifrån diagram 7 och 8 kunde vi dra slutsatsen att en viss skillnad finns mellan 

respondenternas skattningar avseende huruvida de upplever att tiden räcker till i relation till 

deras arbetsuppgifter. Vårt Kruskal-Wallis test visar dock att dessa resultat inte går att 

överföra till en större population. Antalet frihetsgrader uppmättes till 6 eftersom vi i detta fall 

jämförde 5 skattningar. P-värdet mättes upp till 0,524, vilket innebär att vi ännu en gång inte 

kan påvisa en signifikant skillnad mellan medarbetarnas skattningar.  

5.2.4 Hypotestest 4 

Finns det en skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av likvärdighet före respektive efter 

omorganiseringen?  

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av likvärdighet av insatser före 

respektive efter omorganiseringen. 

H1: Det finns en skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av likvärdighet av insatser före 

respektive efter omorganiseringen. 

 

Kruskal Wallis H df Asymp. Sig.  

7,969 7 ,335 

(Tabell 4) Kruskal-Wallis test avseende upplevelsen av likvärdigheten på insatserna, före och 

efter omorganiseringen (fråga 6 och fråga 12, se bilaga 1).  

 

Medarbetarnas skattningar avseende likvärdigheten på insatser kan betraktas som den mest 

uppseendeväckande när det kommer till skillnader i svar. Vi kan utifrån diagram 9 och 10 

utläsa en relativt stor förbättring av likvärdigheten efter omorganiseringen. Resultatet går 

dock inte att generalisera till en större population, vilket framgår av resultatet på vårt 

Kruskal-Wallis test. P-värdet beräknas till 0,335, vilket återigen är över vårt gränsvärde på 

0,05. Antalet frihetsgrader är i detta fall 7 då vi totalt gjort jämförelser mellan 8 skattningar.  
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5.2.5 Hypotestest 5 

Finns det en skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av samverkan före respektive efter 

omorganiseringen?  

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av samverkan mellan utredare 

och behandlare före respektive efter omorganiseringen. 

H1: Det finns en skillnad mellan medarbetarnas upplevelse av samverkan mellan utredare och 

behandlare före respektive efter omorganiseringen. 

 

Kruskal Wallis H df Asymp. Sig.  

5,180 7 ,638 

(Tabell 5) Kruskal-Wallis test avseende upplevelsen av samverkan mellan utredare och 

behandlare i öppenvården, före och efter omorganiseringen (fråga 7 och fråga 13, se bilaga 

1).  

 

Vi kan utifrån diagram 11 och 12 utläsa en viss försämring gällande medarbetarnas 

skattningar av samverkan mellan utredare och behandlare i öppenvård, efter 

omorganiseringen. Med hjälp av Kruskal-Wallis test kan vi dock konstatera att detta resultat 

inte går att generalisera till en större population. Då vi totalt genomförde jämförelser mellan 8 

skattningar uppgick antalet frihetsgrader till 7. P-värdet beräknas till 0,638, vilket är betydligt 

högre än gränsvärdet. Vi kan alltså inte påvisa att det finns en signifikant skillnad mellan 

medarbetarnas skattningar, och att resultatet därmed inte uppkommit av en slump.   

5.2.6 Hypotestest 6 

Finns det en skillnad i ärendens handläggningstid före respektive efter omorganiseringen?  

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan det genomsnittliga antalet dagar som läggs på ärenden 

och före respektive efter omorganiseringen.  

H1: Det finns en skillnad mellan det genomsnittliga antalet dagar som läggs på ärenden och 

före respektive efter omorganiseringen.  

 

Som framgår i histogram 1 och 2 går det att utläsa en viss skillnad i respondenternas 

upplevda handläggningstid. Huruvida det föreligger en reell skillnad mellan det 

genomsnittliga antalet dagar som läggs på handläggning före och efter omorganiseringen 



37 

 

testas med hjälp av ett tvåsidigt t-test. Vi testar nollhypotesen att det genomsnittliga antalet 

dagar som läggs på handläggning är samma före och efter omorganiseringen.  

 

 

(Tabell 6) 

Av tabell 6 kan vi utläsa att den genomsnittliga skillnaden mellan våra två medelvärden är -

5,238, vilket med 95% säkerhet ligger i intervallet -13,034 och 2,557. P-värdet på vårt t-test 

uppmättes till 0,176 vilket ligger över vårt gränsvärde på 0,05. Vi kan alltså inte påvisa en 

signifikant skillnad i handläggningstid före och efter omorganiseringen, vilket innebär att 

resultatet av den deskriptiva statistiken inte går att generalisera till en större population.   

5.2.7 Hypotestest 7 

Är upplevd handläggningstid efter omorganiseringen något som påverkar den upplevda 

ökningen av arbetsbörda?  

 

H0: Det finns inget linjärt samband mellan antalet dagar som läggs på handläggning av 

ärenden efter omorganiseringen och ökningen av antalet ärenden.   

H1: Det finns ett linjärt samband mellan antalet dagar som läggs på handläggning av ärenden 

efter omorganiseringen och ökningen av antalet ärenden. 

 

 

(Tabell 7) 
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Sambandet mellan våra två variabler testades med en enkel linjär regressionsanalys. Vår b-

koefficient utgörs av antalet handläggningsdagar efter omorganiseringen, och får enligt 

regressionsmodellen värdet 0,038, vilket indikerar ett mycket svagt positivt samband. Det 

innebär att antalet ärenden för varje handläggningsdag ökar med 0,038 ärenden, något som 

måste betraktas som ytterst litet i kontexten av vår undersökning.   

  

(Tabell 8) 

Determinationskoefficienten anger hur stor del av variansen i vårt material som kan förklaras 

av vår oberoende variabel, vilket i vårt fall endast uppgår till 17,4 %, något som tyder på att 

det med största säkerhet finns en mängd andra faktorer som ger en bättre förklaring på den 

ökade arbetsbördan. Som framgår i tabell 8 uppmättes emellertid p-värdet till 0,230, vilket är 

långt högre än vårt gränsvärde på 0,05 och sambandet är därmed inte signifikant. Vi kan 

följaktligen inte påvisa något linjärt samband mellan handläggningstid och antal ärenden. 

5.2.8 Hypotestest 8 

Är handläggningstid efter omorganiseringen och yrkeskategori variabler som påverkar den 

upplevda ökningen av arbetsbördan?  

 

H0: Varken antalet dagar som läggs på handläggning efter omorganisationen eller 

yrkeskategori har någon påverkan på arbetsbörda i form av upplevd ökning av antal ärenden.   

H1: Antalet dagar som läggs på handläggning efter omorganiseringen och/eller yrkeskategori 

har en påverkan på arbetsbörda i form av upplevd ökning av antal ärenden.  

 

Vi har med multipel linjär regression testat sambandet mellan antalet dagar som läggs på 

handläggning efter omorganisationen, den uppskattade ökningen av antalet ärenden och 

yrkeskategori. Variabeln “yrkeskategori” är dikotom och innefattar två kvalitativa 

svarsalternativ: Utredare och Behandlare i Öppenvård. Genom att koda om kategorierna till 

numeriska värden har vi skapat en så kallad dummyvariabel som i sin tur går att använda vår 
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regressionsanalys. Kategorin utredare blev tilldelade värdet 1 och behandlare i öppenvård 

blev tilldelade värdet 0.  

 

(Tabell 9) 

Vår första b-koefficient avser handläggningstiden av ärenden uppskattat i antal dagar. 

Regressionsmodellen visar på ett mycket svagt positivt samband i form av en ökning på 

0,044 ärenden för varje ökad handläggningsdag, givet att yrkesgruppen är konstant. Vi kan 

konstatera att antalet handläggningsdagar i kombination med vår dummyvariabel har en 

något högre (om än mycket marginell) påverkan på vår beroende variabel jämfört med 

föregående regressionsmodell. B-koefficienten avseende vår dummyvariabel visar att 

gruppen utredare i genomsnitt har 1,677 färre ärenden jämfört med behandlare i öppenvård, 

givet samma antal handläggningsdagar. Determinationskoefficienten har ökat något sedan 

tillskottet av variabeln “yrkesgrupp”, och vi kan konstatera att 27,6% av variationen i vår 

regressionsmodell kan förklaras av våra oberoende variabler.  

 

(Tabell 10) 
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Vi kan emellertid dra slutsatsen att ingen av våra b-koefficienter kan påvisas ha en signifikant 

påverkan på den upplevda arbetsbördan, vilket gör att vår nollhypotes accepteras och att 

resultatet av vårt hypotestest inte kan antas vara överförbart till en större population.  

5.2.9 Hypotestest 9 

Finns det en skillnad mellan respondenternas upplevelser av möjlighet till matchning av 

insatser utifrån brukarens behov och upplevelsen av att tiden räcker till efter 

omorganiseringen?  

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan till vilken grad medarbetarna upplever möjlighet till 

matchning av insatser och till vilken grad de upplever att tiden räcker till efter 

omorganiseringen.  

H1: Det finns en skillnad mellan till vilken grad medarbetarna upplever möjlighet till 

matchning av insatser och till vilken grad de upplever att tiden räcker till efter 

omorganiseringen. 

  

Kruskal Wallis H df Asymp. Sig.  

6,937 6 ,327 

(Tabell 11) Kruskal-Wallis test avseende upplevelsen av möjlighet till matchning av insatser 

och upplevelsen av hur väl tiden räcker till i relation till arbetsuppgifterna, efter 

omorganiseringen (fråga 9 och fråga 11, se bilaga 1).  

 

Utifrån diagram 13 och 14 utläses en viss skillnad mellan medarbetarnas skattningar. Med 

Kruskal-Wallis test kan vi dock fastslå att resultatet inte är generaliserbart. Då vi i detta fall 

jämfört 7 skattningar åt är antalet frihetsgrader 8. P-värdet uppmäts till 0,327, vilket ligger 

över vår kritiska nivå. Resultatet är därmed inte signifikant och vi kan inte påvisa en skillnad 

mellan medarbetarnas skattning av kvalitet respektive arbetsbörda.  

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att inga av våra statistiska test har uppvisat 

någon statistisk signifikans. De resultat som presenteras är därmed enbart representativa för 

de 26 respondenter som svarat på enkäten. Avsaknaden av statistisk signifikans kan troligtvis 

gå att härleda till det svarsbortfall som avhandlas i avsnitt 4.4 samt en relativt stor variation i 

materialet, inte minst i form av två extremvärden. Vi kan vidare fastställa att effekten av våra 

variabler då de sammanförs i en regressionslinje kan ses som mycket liten. En ökning på 1 
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handläggningsdag genererar exempelvis en ökning på endast 0,038 ärenden, vilket vi tolkar 

som försvinnande lite i sammanhanget. Yrkestillhörighetens påverkan på den upplevda 

arbetsbördan kan tolkas som något större, och vi drar slutsatsen att utredarna har 1, 677 färre 

ärenden än vad behandlare i öppenvård har, givet att antalet handläggningsdagar är konstant.  

5.3 Kvalitativ sammanställning 

Nedan följer en deskriptiv sammanfattning av respondenternas svar på enkätens två 

avslutande frågor, där respondenterna med egna ord ombeds berätta hur de har upplevt 

omorganiseringen samt tillfrågas om de har något att tillägga. Tjugotre av våra tjugosex 

respondenter har valt att svara på de kvalitativa frågorna. Enkätsvaren sammanfattas enligt 

följande underkategorier, som i sin tur går att koppla till uppsatsens syfte: effektivitet, 

kvalitet, likvärdighet och arbetsbörda.  

5.3.1 Effektivitet 

När det kommer till effektivitet i termer av samverkan och handläggning av ärenden kan man 

utifrån våra enkätsvar dra slutsatsen att IFO Insats Öppenvård Vuxna står inför en hel del 

utmaningar. En del respondenter ser positivt på sammanslagningen av personalgrupper 

eftersom detta har inneburit fler kollegor och därmed mindre ensamarbete. En del ser också 

positivt på det goda och inkluderande mottagande man har fått av kollegorna på den nya 

arbetsplatsen. Samtidigt beskrivs en frustration över att det nära samarbete man har haft med 

kollegor på den gamla arbetsplatsen går till intet, och att detta i förlängningen påverkar 

förutsättningarna att kunna anpassa sina insatser utifrån brukarens behov. Detta eftersom 

flexibiliteten i sig antas kräva ett tätt samarbete mellan utredare och behandlare.  

Respondenternas upplevelser av samverkan verkar sammantaget ha påverkats negativt 

av omorganiseringen. Det finns en samlad upplevelse av otydlighet i termer av 

arbetsuppgifter, styrning, och direktiv från ledningen, vilket i vissa fall har givit upphov till 

interna konflikter. En hel del tid och energi läggs på diskussioner, frustration och upprördhet 

över bristen på samsyn framför allt kopplat till brukarnas boende och ekonomi. Otydlighet i 

kombination med ledningens ökande krav på medarbetarnas eget ansvarstagande skapar 

förvirring. Organisationen beskrivs som rörig, utspridd och till viss del fragmenterad, och 

såväl personal som brukare upplever svårigheter att orientera sig. Omarbetade rutiner, 

ärenden som tas över från andra stadsdelar och ett ökat antal möten upplevs ta tid från arbetet 

med klienter.  
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Det finns en tydlig önskan bland våra respondenter om ett ökat medarbetardeltagande 

och inflytande när det kommer till nya arbetssätt och utvecklingsområden. Begreppet stuprör 

har vid två separata tillfällen använts för att beskriva den hierarkiska “uppifrån”-styrning som 

många respondenter säger sig uppleva. Man upplever att ledningen delegerar uppgifter trots 

brist på kunskapsmässig förankring inom området. Beslut tas “från ovan” utan samråd med 

medarbetare, vilket gör att många respondenter upplever att deras kunskaper ignoreras och 

vattnas ur, något som i sin tur antas påverka brukarens tillgång till rätt behandling. Det ges 

slutligen uttryck för en önskan om ett helhetsperspektiv och en tydlig vårdkedja, något som 

av vissa uppges ha försvunnit i samband med omorganiseringen.  

5.3.2 Likvärdighet  

När det kommer till likvärdigheten i termer av brukarens tillgång till vård oberoende 

geografiskt område ser respondenterna något mer positivt på den utveckling som skett i 

samband med omorganiseringen. En del respondenter beskriver en ökad tillgång till 

öppenvårdsinsatser och en ökad likhet mellan olika stadsdelar, dock på bekostnad av en 

längre handläggningstid och att närheten till klienten till viss del försämras. Andra 

respondenter beskriver hur brukarna trots sammanslagningen blir tvungna att söka olika 

sorters hjälp och bistånd på olika platser, och att ojämlikheten avseende tillgång på hjälp och 

insatser har ökat snarare än minskat mellan olika geografiska områden. Man upplever att 

bedömningen av boendefrågor fortfarande varierar mellan olika stadsdelar, och att bristen på 

samverkan leder till längre handläggningstid. Ärenden måste skickas mellan ett flertal olika 

sektioner innan klienten får hjälp. Det verkar även finnas en del frågetecken gällande hur 

likvärdigheten ska tillämpas inom organisationen, något som antas höra ihop med ovan 

nämnda brist på tydlighet från ledning.  

5.3.4 Kvalitet 

Många av enkätens respondenter beskriver ett fokusskifte i samband med omorganiseringen, 

där fokus nu ligger på kvantitet snarare än kvalitet. Omorganiseringen har enligt många av 

dem genomförts ur ett ekonomiskt snarare än ett brukar- och medarbetarperspektiv. Den 

generella upplevelsen bland respondenterna är att brukarens behov av specifika insatser blir 

bortprioriterat till förmån för kostnadseffektivitet i form av ökade krav på att insatserna sker i 

egen regi. Detta antas i sin tur påverka den övergripande kvaliteten, då brukaren riskerar att 
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slussas runt mellan olika insatser, och i samband med detta tappa hoppet om att få rätt sorts 

behandling.  

5.3.5 Arbetsbörda 

Arbetsbördan beskrivs av många respondenter i termer av stress och i vissa fall en känsla av 

vanmakt. Man anser sig inte ha kontroll över sin arbetssituation, och de kompetenser som 

ackumulerats under den tid man arbetat inom verksamheten kommer inte till sin fulla rätt. 

Man beskriver en ökning av antalet klienter utan att fler medarbetare anställs, något som 

upplevs leda till ökad arbetsbörda. En hel del dubbelarbete upplevs också förekomma då 

tjänster och arbetsuppgifter abrupt görs om eller ändras i samband med omorganiseringen.  

6. Diskussion och analys  

Vi kommer i detta avsnitt göra ett försök till att knyta an vår insamlade empiri till de 

teoretiska begrepp som presenterats i avsnitt tre. De slutsatser som därefter presenteras 

kommer slutligen knytas an till vårt syfte och vår problemformulering.  

 Den omorganisering av IFO Insats Öppenvård Vuxna som genomfördes år 2020 

behöver enligt oss förstås i den kontext i vilken verksamheten bedrivs. Malmö stad är en 

politiskt styrd organisation, vilket innebär att organisationen i hög grad kan sägas påverkas av 

det nyliberala mantra som enligt bland annat Lapidus (2019) präglar dagens politik. Vid 

första anblick ter sig delar av syftet med omorganiseringen, däribland att minska på den 

externt köpta vården, som något av ett trendbrott mot den privatiseringsvåg som IFO varit 

föremål för de senaste tio-tjugo åren (SCB, u.å.a; SCB, u.å.b). Man skulle därmed kunna 

tänka sig att de risker kopplade till privatisering av välfärdstjänster som framförs av Blix och 

Jordahl (2021), såsom kvalitetsförsämring till förmån för kostnadseffektivitet, minskar i 

samband med ökningen av antalet insatser i egen regi. Mot bakgrund av vår insamlade empiri 

i kombination med den samlade informationen gällande Malmö stads organisation menar vi 

dock att situationen är något mer komplex än så. Vi kan utifrån den kvalitativa analysen se 

tydliga uttryck för att omorganiseringen upplevs fokusera mer på kostnadseffektivitet än på 

ett medarbetar- eller brukarperspektiv. Detta speglas delvis i vår deskriptiva statistik, där 

medarbetarna förvisso upplever att kvaliteten på insatserna är relativt hög, men att de 

samtidigt upplever att tiden inte räcker till särskilt väl i relation till deras arbetsuppgifter.  

Av våra kvalitativa svar framgår vidare att kostnadseffektiviseringen upplevs ske på 

bekostnad av kvaliteten på brukarinsatserna, vilket i sin tur av en del respondenter kopplas 
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samman med det ökade kravet på att insatserna ska ske i egen regi. Kopplat till Blix och 

Jordahls (2021) teori om kvasimarknader i relation till den svenska välfärden skulle man 

kunna hävda att IFO Insats Öppenvård Vuxna, trots omorganiseringen och dess goda 

intentioner, fortfarande befinner sig i och omfattas av kvasimarknaden. Man är fortsatt 

omgiven av konkurrensutsättning och därmed samma krav på kostnadseffektivitet som innan 

omorganiseringen, något som kan härledas till det övergripande hot om konkurrens som 

framhålls av Almqvist (2006). Konkurrenshotet behöver inte nödvändigtvis vara ett reellt 

sådant, men på en mer abstrakt nivå finns hotet emellertid där som en kontrollmekanism i 

vilken den kommunala verksamheten tvingas till effektiviseringsåtgärder, trots att det 

ursprungliga målet bestod i att öka likvärdigheten. Detta går att koppla till Stenius och 

Storbjörks (2019) tes om den kommunala normaliseringen av NPM, samt återigen den 

övergripande politiska diskurs som framhålls av bland annat Lapidus (2019). Vi ställer oss 

dock frågan huruvida den normalisering som framhålls av Stenius och Storbjörk (2019) inte 

snarare borde betraktas som någon typ av tvång. Konkurrensen kan ses som en yttre 

tvingande omständighet, till vilken den offentliga verksamheten inte har något att annat val 

än att anpassa sig. Den normalisering som framhålls av Stenius och Storbjörk (2019) blir då 

ett sätt för den offentliga sektorn att hantera de yttre omständigheterna. Det är då inte 

normaliseringen i sig som gör att NPM får ett så pass starkt fäste i offentlig verksamhet, det 

kan snarare ses som ett sätt att ta kontroll över en i övrigt okontrollerbar situation.  

Vidare kan man hävda att den offentliga sektorn sitter fast i något som kan liknas vid 

en rävsax. Man har som offentlig verksamhet ett enormt ansvar såväl gentemot kommunens 

invånare som för de tjänster som utförs av externa aktörer, medan den privata aktören enbart 

har ansvar gentemot det skrivna ramavtalet (se exempelvis Blix & Jordahl, 2021). Trots detta 

tvingas den offentliga sektorn förhålla sig till den marknadslogik och kostnadseffektivitet 

som i och med kvasimarknaden omfattar välfärdstjänsterna. Det föreligger med andra ord 

ojämna förutsättningar mellan privata och offentliga aktörer. Även verksamheternas 

inneboende syften skiljer sig åt, vilket framhållits av bland annat Agevall (2005) och Blix och 

Jordahl (2021). Här exemplifieras problemet med att inom välfärden sammanföra två helt 

skilda syften och motiv. På samma sätt som det är problematiskt att överföra ett offentligt 

syfte till en privat utförare, kan det anses vara problematiskt att överföra ett privat syfte till en 

offentlig verksamhet. Den offentliga sektorn utsätts därmed för en form av trippelarbete, där 

man dels måste anpassa sig till sitt offentliga uppdrag, dels arbeta för att genom 

kostnadseffektiviseringar kunna konkurrera med privata aktörer och dels arbeta för att främja 

konkurrensen i sig. Den offentliga verksamheten fastnar i det tomrum som uppstår i 
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motsättningen mellan privat marknadslogik och offentligt ansvarstagande och riskerar att bli 

mer eller mindre handlingsförlamad. Det går därmed att ifrågasätta huruvida den offentliga 

verksamhetens inneboende syften i dagsläget kan betraktas som helt entydiga.  

Vår kvalitativa empiri visar på en relativt stark upplevd motsättning mellan kvalitet 

och kostnadseffektivitet. Arbetsbördan bedöms av majoriteten av medarbetarna ha ökat efter 

omorganiseringen, vilket framgår av såväl vår deskriptiva statistik som vår kvalitativa analys. 

Det beskrivs bland annat hur antalet klienter ökar utan att fler medarbetare anställs, vilket kan 

knytas an till Cohens (2011) diskussion kring omöjligheten i att öka på antalet klienter utan 

att anställa fler medarbetare, vilket grundar sig i det rigida förhållande mellan arbetstagare 

och vårdtagare som medför att arbetet inte kan ske med på än en person i taget. Det går inte 

att öka på produktionen eftersom produktionen består av människor och inte av varor. Det går 

här återigen att dra vissa paralleller till Blix och Jordahl (2021) som menar att det fasta priset 

som anges i samband med offentliga upphandlingar gör att besparingar (i vinstsyfte) måste 

ske på annat håll, ofta genom nedskärningar och kostnadseffektiviseringar. Blix och Jordahl 

beskriver detta i relation till privata aktörer, men det går att anta att detsamma även gäller 

offentliga aktörer, eftersom de omfattas av samma system. Nedskärningar och besparingar 

kan exempelvis göras genom att hålla personalantalet på en relativt låg nivå i förhållande till 

antalet klienter, vilket är just det som Cohen (2011) problematiserar. Tron på att 

effektiviseringar går att genomföra utan att det sker på bekostnad av kvaliteten är enligt 

Cohen (2011) naivt, ett resonemang som vi menar speglas i medarbetarnas upplevelse av att 

omorganiseringen har genomförts ur ett ekonomiskt perspektiv, utan förankring i 

verksamheten och utan att ta tillvara på medarbetarnas kunskap.  

 Sammanslagningen av avdelningar som ursprungligen var indelade i geografiska 

områden till avdelningar baserade på funktioner går till viss del att betrakta som en form av 

standardisering. Centreringen kring funktioner gör det troligtvis lättare att säkerställa och 

kontrollera att alla brukare blir bemötta på samma sätt, samt blir erbjudna samma sorts 

behandlingar – standardiseringen i fråga behöver därmed nödvändigtvis inte vara något 

negativt. Vi ställer oss dock frågande till huruvida det inte finns en viss motsättning mellan 

den ursprungliga målsättningen med sammanslagningen och medarbetarnas upplevelse av 

densamma. Vår empiri visar att sammanslagningen i sig i många fall har inneburit en stor 

omställning för medarbetarna i relation till såväl kollegor som klienter, och en del upplever 

sig ha blivit tagna ur sitt sammanhang. Utifrån Cohens teori kring effektivisering i relation till 

människokroppen som produktionsmaterial och arbetsobjekt kan man tänka sig att ovan 

nämnda specialisering utifrån funktioner inte riktigt fungerar ihop med brukarens såväl som 
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medarbetarens behov av nära kommunikation och lokal förankring. Detta går även att koppla 

till Cohens diskussion kring vikten av social och fysisk närhet i samband med sociala arbeten, 

något som riskerar att gå förlorat när avdelningarna inte längre utgår från geografiska platser. 

Trots att grundidén med sammanslagningen till stor del verkar ha varit god visar vår empiri 

på svårigheterna och komplexiteten med att standardisera en verksamhet som inbegriper 

människor på det sätt som missbrukarvården gör. Det mynnar ut i ett dilemma då 

standardisering dels kan sägas vara ett krav för att säkerställa likvärdig vård för alla brukare, 

samtidigt som den mänskliga aspekten av arbetet riskerar att gå förlorad genom just 

standardisering.     

 Intentionen bakom sammanslagningen i samband med omorganiseringen går i mångt 

och mycket i linje med vad som framhålls av Petersson (1998) vad gäller hans diskussion 

kring centralisering kopplat till demokrati- och effektivitetsvärden. Syftet med 

omorganiseringen var som nämnts ovan att få till en mer likvärdig vård samtidigt som 

beslutsfattandet centraliseras och tydliggörs. Centraliseringen medför enligt teorin som 

Petersson lägger fram att alla brukare ska få sina behov tillgodosedda på ett rättvist och 

likartat sätt, samtidigt som produktionen av tjänster sköts effektivare samt att det ges större 

möjlighet till överblick över verksamheten. Resultatet av vår empiri pekar emellertid i en 

annan riktning. Vår deskriptiva statistik visar indikationer på att likvärdigheten upplevs ha 

ökat, medan graden av samverkan upplevs ha gått i motsatt riktning. I vår kvalitativa analys 

beskrivs hur beslut från ledningen tas utan kunskapsmässig förankring i verksamheten. En del 

respondenter uttrycker styrningen i termer av hierarkiska ordningar såsom “stuprörsstyrning”, 

medan andra upplever otydlighet, fragmentering och rörighet. Vi drar slutsatsen att en 

tydligare överblick över verksamheten kan ha en positiv inverkan enbart om det finns en 

kunskapsmässig förankring, samt om man från ledningens håll tar medarbetarnas erfarenheter 

i beaktning.  

En del av syftet med sammanslagningen var att samverkan inom förvaltningen skulle 

fungera bättre utifrån de olika funktionsområdena. Vår empiri, med stöd av Agevall (2005), 

visar dock på att detta i så fall riskerar att ske på bekostnad av den lokala förankringen, och 

att man därmed tvingas välja mellan närhet till ledning och närhet till brukare. 

Omorganiseringen och dess sammanslagning av fem avdelningar kan vid första anblick 

relativt tydligt anses ha en centraliseringsdesign. Eftersom sagda sammanslagning trots detta 

även inbegriper en ny uppdelning av organisationen menar vi dock att centraliseringen 

resulterar i en fragmentering av de olika geografiska områdena, vilket i sin tur blir en ny form 

av decentraliseringsprocess. Det rör sig med andra ord om en växelverkan mellan en 
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centraliserings- och decentraliseringsprocess, i vilken såväl medarbetare som brukare riskerar 

att hamna i kläm.  

6.1 Sammanfattande slutsatser  

De centrala slutsatserna vi drar av vår uppsats kretsar kring olika former av motsättningar. 

Samtliga motsättningar har vi kunnat koppla samman med olika aspekter av NPM. Vi ser 

exempelvis tendenser på en inneboende motsättning vad gäller den offentliga verksamhetens 

syften som består i att dels vara ansvarstagande och säkerställa likvärdighet och kvalitet, och 

dels förhålla sig till och främja konkurrens. Dessa två aspekter är inte helt lätta att 

sammanföra, vilket bekräftas av såväl vår empiri som vår teori. Vidare ser vi tendenser på en 

motsättning vad gäller centralisering och decentralisering i relation till omorganiseringen. 

Våra resultat visar på att centraliseringen kan ha haft en fragmenterande och därmed 

decentraliserande effekt på verksamheten, vilket kommer till uttryck genom en känsla av 

rotlöshet, otydlighet och rörighet hos medarbetarna. Sammanslagningen av avdelningar 

upplevs också påverka den lokala förankringen och kontakten med brukarna på ett negativt 

sätt. Situationen är emellertid inte helt entydig – likvärdigheten på insatser upplevs ha ökat 

och man kan anta att sammanslagningen och standardiseringen i fråga har givit upphov till 

just detta.  

En tredje motsättning som vi har kunnat urskilja är den mellan effektivitet och 

kvalitet. Effektiviseringsåtgärder upplevs ske på bekostnad av medarbetarnas arbetsbörda 

samt den upplevda kvaliteten på insatserna. Vi drar slutsatsen att den svenska offentliga 

sektorn på ett övergripande plan omfattas av NPM, men att det även går att finna tydliga spår 

av NPM i mindre skala – i samband med omorganiseringen. Den offentliga sektorn och de 

verksamheter som den innefattar påverkas av den politiska kontext som råder i samhället i 

stort, men också av trycket från den ständigt närvarande konkurrensen som man hela tiden 

måste förhålla sig till. De motsättningar som avhandlas ovan kan sägas uppkomma i 

skärningspunkten mellan den privata och den offentliga välfärden, vars grundläggande syften 

skiljer sig åt.   

Gällande de frågeställningar som berör skillnader i medarbetarnas upplevelser av 

omorganiseringen i termer av kvalitet, likvärdighet, effektivitet och arbetsbörda har vår 

undersökning visat följande: Vi finner utifrån vår deskriptiva statistik att det finns vissa 

skillnader i medarbetarnas upplevelse av samtliga fyra aspekter. Vår statistik visar att 

kvaliteten och likvärdigheten har ökat, om än marginellt. Arbetsbördan upplevs ha ökat, och 
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samverkan bedöms fungera sämre. Det går att utläsa en viss skillnad i antal ärenden mellan 

utredare och behandlare i öppenvård, men dessa skillnader bör betraktas som relativt 

marginella.  

Resultaten av vår empiriska analys har inte varit helt entydiga, vilket troligtvis beror 

på svårigheten som ligger i operationaliseringen av våra begrepp. Detta kommer till uttryck i 

form av en viss diskrepans mellan våra kvalitativa respektive kvantitativa svar. Tilläggas bör 

att vår förhoppning om att ge en bred och generell bild av medarbetarnas upplevelser kan 

sägas ha fallerat något på grund av ett relativt stort svarsbortfall. Inga av våra resultat och 

jämförelser har uppnått statistisk signifikans, och våra resultat speglar därmed enbart de 26 

respondenter som besvarat enkäten. Vi anser trots detta att våra insamlade svar har givit oss 

en god inblick i det ämnesområde som varit föremål för uppsatsen, och vår förhoppning är att 

resultatet kan komma till användning, inte minst för vår uppdragsgivare IFO Insats 

Öppenvård Vuxna i Malmö stad.  
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Bilaga 1: Enkät 

Medarbetarenkät gällande omorganiseringen 

av Öppenvården 

Följande enkät är utformad av två beteendevetarstudenter vid Lunds universitet, på uppdrag av Sektionen 

för Öppenvård Vuxna, arbetsmarkands- och socialförvaltningen, Malmö Stad. Undersökningen syftar till att 

undersöka medarbetarnas upplevelse av omorganiseringen av förvaltningens öppenvårdsverksamhet. 

Fokus för undersökningen är kvalitet, likvärdighet, effektivitet och arbetsbörda.   

Enkäten är uppdelad i två avsnitt, vars syften är att göra jämförelser mellan tiden innan respektive efter 

omorganiseringen.   

Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara och deltagandet är frivilligt. Svaren samlas in anonymt och går inte 

att spåra tillbaka till avsändaren. Informationen kommer enbart att användas för den här undersökningen 

och kommer senare att redovisas i vår kandidatuppsats i bearbetad och anonymiserad form. Inga citat 

kommer att återges och ingen information kommer att kunna kopplas till enskilda individer.  

Vid frågor eller funderingar kan Du höra av Dig till ju7636be-s@student.lu.se eller till 

vi0287las@student.lu.se.   

Tack för Ditt deltagande!   

Med vänliga hälsningar,   
Julia Bergquist & Vilma Larsson 

*Obligatorisk 

1. Vilken yrkesgrupp tillhör Du? * 

Markera alla som gäller. 

Utredare 

Behandlare i Öppenvård 

Avsnitt 

1 

 

2. Skatta Din upplevelse av den generella kvaliteten på insatserna inom 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen, innan omorganiseringen. * Markera endast en 

oval. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 Mycket dålig Mycket god 

 

   Den här delen av enkäten syftar till att undersöka Din upplevelse av tiden innan omorganiseringen av   
Öppenvården. 
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3. Skatta Din möjlighet till matchning av insatser utifrån brukarens behov, innan 

omorganiseringen. * 

Markera endast en oval. 

2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

4. Hur lång tid upplever Du att det generellt sett tog från ärendets öppnande tills dess 

att hjälpen nådde brukaren, innan omorganiseringen? Ange Ditt svar i antal dagar (hela 

tal, siffror). * 

 

5. Skatta hur väl Du upplever att Din tid räckte till i relation till Dina arbetsuppgifter, 

innan omorganiseringen? * Markera endast en oval. 

      1            2             3             4             5            6              7            8             9             10 

 

6. Skatta till vilken grad Du upplever att Öppenvårdens insatser var likvärdiga för alla 

brukare, oberoende geografiskt område, innan omorganiseringen. (Med likvärdighet 

menas till exempel alla brukares möjlighet till samma vårdinsatser, exempelvis Previct.) 

* Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. Skatta hur väl Du upplever att samverkan mellan utredare och behandlare i 

Öppenvården fungerade, innan omorganiseringen? * 

Markera endast en oval. 

 Mycket dålig Mycket god 

 Mycket dåligt Mycket väl 

 Inte alls likvärdiga Helt likvärdiga 
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8. Skatta Din upplevelse av den generella kvaliteten på insatserna inom 

arbetsmarknads- och socialförvaltningen, efter omorganiseringen. * Markera endast en 

oval. 

      1            2             3             4             5            6              7            8             9             10 

 

9. Skatta Din möjlighet till matchning av insatser utifrån brukarens behov, efter 

omorganiseringen. * 

Markera endast en oval. 

      1            2             3             4             5            6              7            8             9             10 

 

10. Hur lång tid upplever Du att det generellt sett tar från ärendets öppnande tills dess 

att hjälpen når brukaren, efter omorganiseringen? Ange Ditt svar i antal dagar (hela tal, 

siffror). * 

 

11. Skatta hur väl Du upplever att Din tid räcker till i relation till Dina arbetsuppgifter, 

efter omorganiseringen? * Markera endast en oval. 

      1            2             3             4             5            6              7            8             9             10 

 

 

 

Fungerade inte alls 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fungerade mycket väl 

Avsnitt 2 
  Den här delen av enkäten syftar till att undersöka Din upplevelse av tiden efter omorganiseringen av   

Öppenvården. 

 Mycket dålig Mycket god 

 Mycket dålig Mycket god 

 Mycket dåligt Mycket väl 
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12. Skatta till vilken grad Du upplever att Öppenvårdens insatser är likvärdiga för alla 

brukare, oberoende geografiskt område, efter omorganiseringen. * Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 

13. Skatta hur väl Du upplever att samverkan mellan utredare och behandlare i 

Öppenvården fungerar, efter omorganiseringen? * Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. Upplever Du att Din arbetsbörda har ökat efter omorganiseringen? Med 

arbetsbörda menar vi antalet ärenden Du har på din tjänst. Om nej, hoppa till fråga 16. 

* 

Markera alla som gäller. 

Ja 

Nej 

15. Om ja på fråga 14, ange hur mycket Du upplever att Din arbetsbörda har ökat, efter 

omorganiseringen. Ange Ditt svar i antal ärenden (heltal, i siffror). 

 

16. Beskriv med egna ord hur Du har upplevt omorganiseringen. (Det kan till exempel 

handla om positiva och negativa aspekter av omorganiseringen, eller hur 

omorganiseringen har påverkat dig som medarbetare.) 

 

 

Har Du något att tillägga? 

 

 

 

 Inte alls likvärdiga Helt likvärdiga 

 Fungerar inte alls Fungerar mycket väl 

 


