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Abstract 
Effectiveness has long been a disputed phenomenon, where the concept has pervaded 

a long timeframe of research in the field of organizational design and management. 

Despite the amount of published research academics have not unanimously agreed on 

a definition of the concept, hence there is no shortage of proposed models, theories 

and perspectives. Some academics, how ever, are of the opinion that it is not possible 

to develop a unanimous definition, since they consider that the concept not only pos-

sesses several dimensions, it is also dynamic and depends on the context in which the 

concept is intended to be applied within. 

 

The empirical data was collected through several in-depth interviews with the inten-

tion to capture the hierarchical levels within the proposed department, and it’s associ-

ated problems or components that according to these lead to effectiveness. The results 

from this study suggest that effectiveness, within the social department, was ex-

pressed in terms of what the literature describes as "the strategic constituencies ap-

proach". Whereas internal efficiency was evaluated based on how the social depart-

ments users experienced the quality of the service provided. The results also suggest 

that the differences in how the concept was described and perceived could be attribut-

able to the hierarchical levels within the department. 

 

Apart from this study’s main purpose the local government of Örebro, of where the 

case study was conducted, wished to evaluate the meeting between the social depart-

ment and Servicecenter with regards to organizational efficiency. The results of this 

study showed that the department in question did not experience any noticeable im-

pact on their organizational effectiveness. However, the result showed that the two 

different organizations had different ideas of how time, as a resource, should be eval-

uated in relation to organizational effectiveness. 
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ties, Employees, Perception, Local Government, New Public Management (NPM) 

 

  



 

Författarnas tack 
Vi vill börja med att tacka Gun Abrahamsson, vår handledare som varit till stor hjälp 

och stöd under denna studies gång. Vi vill även rikta vår tacksamhet till Olle Westin 

som med engagemang och tillgivenhet bidragit till denna studies utförande. Vi vill 

även tacka vår seminariegrupp som kontinuerligt bidragit med förbättringar och nya 

synvinklar. 

 

Ett stort tack riktas även till medarbetarna på socialförvaltningen och enhetschefen 

vid servicecentret i Örebro kommun för att dessa tog sig tid att ställa upp på inter-

vjuer. Utan dessa respondenter, genom sitt intresse och engagemang, hade studien 

inte varit genomförbar.  

 

Örebro, 9 januari 2015 

Madelene Hildén & Jonathan Waern 

 

 

  



 

Innehållsförteckning 
	   Inledning	  .......................................................................................................................	  1	  1

	   Bakgrund	  ............................................................................................................................	  1	  1.1

	   Problemdiskussion	  .........................................................................................................	  2	  1.2

	   Studiens	  syfte	  och	  bidrag	  ..............................................................................................	  6	  1.3

	   Frågeställning	  ...................................................................................................................	  6	  1.4

	   Den	  offentliga	  verksamheten	  .................................................................................	  7	  2

	   Den	  offentliga	  verksamhetens	  kontext	  ....................................................................	  7	  2.1

	   Styrning	  och	  effektivitet	  i	  den	  offentliga	  förvaltningen	  .....................................	  9	  2.2

	   Effektivitet	  i	  den	  kommunala	  förvaltningen	  ..............................................................	  13	  2.2.1

	   Summering	  ...............................................................................................................................	  14	  2.2.2

	   Effektivitet	  .................................................................................................................	  15	  3

	   Vad	  är	  effektivitet?	  ........................................................................................................	  15	  3.1

	   Vad	  är	  organisatorisk	  effektivitet?	  .........................................................................	  16	  3.2

	   Olika	  synsätt	  och	  definitioner	  av	  organisatorisk	  effektivitet	  .............................	  18	  3.2.1

	   Summering	  och	  reflektion	  .................................................................................................	  21	  3.2.2

	   Analysmodell	  ..................................................................................................................	  23	  3.3

	   Metod	  ...........................................................................................................................	  26	  4

	   Teoretisk	  metod	  ............................................................................................................	  26	  4.1

	   Studiens	  angreppssätt	  och	  ansats	  ..................................................................................	  26	  4.1.1

	   Undersökningsansats	  ...........................................................................................................	  27	  4.1.2

	   Praktisk	  undersökningsmetod	  .................................................................................	  28	  4.2

	   Val	  av	  fallorganisation	  .........................................................................................................	  28	  4.2.1

	   Urval	  och	  begränsningar	  ....................................................................................................	  29	  4.2.2

	   Datainsamlingsmetod	  ..........................................................................................................	  32	  4.2.3

	   Genomförandet	  av	  de	  semistrukturerade	  intervjuerna	  ........................................	  34	  4.2.4

	   Analysmetod	  ............................................................................................................................	  38	  4.2.5

	   Metodreflektion	  ......................................................................................................................	  40	  4.2.6

	   Empiri	  &	  Analys	  ........................................................................................................	  42	  5

	   Fallorganisationens	  kontext	  ......................................................................................	  42	  5.1

	   Socialförvaltningen	  vid	  Örebro	  kommun	  ....................................................................	  42	  5.1.1

	   Effektivitet	  .......................................................................................................................	  43	  5.2

	   Empiri	  –	  Effektivitet	  i	  socialförvaltningen	  ..................................................................	  43	  5.2.1

	   Empiri	  –	  Effektivitet	  i	  servicecentret	  ............................................................................	  50	  5.2.2



 

	   Förvaltningens	  möte	  med	  servicecentret	  .............................................................	  52	  5.3

	   Empiri	  –	  Mötet	  mellan	  socialförvaltningen	  och	  servicecentret	  .........................	  52	  5.3.1

	   Slutsats	  ........................................................................................................................	  60	  6

	   Diskussion	  ..................................................................................................................	  62	  7

	   Referenslista	  .............................................................................................................	  64	  8

	   Bilagor	  .........................................................................................................................	  69	  9

	   Bilaga	  1.	  Intervjuguide	  förvaltningen	  ....................................................................	  69	  9.1

	   Bilaga	  2.	  Intervjuguide	  servicecentret	  ...................................................................	  71	  9.2

 

 

Figur- och tabellförteckning 
Figur	  1.	  Förvaltningens	  kontext..................................................................................................................9	  

Figur	  2.	  Resursomvandlingskedjan.........................................................................................................11	  

Figur	  3.	  Analysmodell....................................................................................................................................25	  	  

	  

Tabell	  1.	  Trettio	  kriterier	  för	  organisatorisk	  effektivitet..............................................................17	  

	  

 

  



 

Ordlista 
Effektivitet & Organisatorisk effektivitet 

De båda begreppen kommer genomgående att används synonymt i denna studie. Vi 

gör därmed ingen skillnad begreppen emellan, om så inte uttrycks. Detta då teorin 

som oftast använder benämning organisatorisk effektivitet (OE), varpå de verksamma 

i praktiken använder begreppet effektivitet synonymt med OE. 

 

Kvalitet 

Om inget annat anges avser kvalitet i denna studie som den i de tjänster som verk-

samheten tillhandahåller. 

 

Resurser 

När vi i denna studie använder begreppet resurser innefattar detta både monetära- så 

som icke monetära resurser, exempelvis tid, verktyg, material et cetera, om så inte 

anges i texten. 
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 Inledning 1
 Bakgrund 1.1

Under tidigt 80-tal ökade kravet på offentlig sektor att minska skattetrycket på med-

borgarna, samtidigt som samma volym och kvalitet på den service som tillhandahölls 

skulle upprätthållas.  Detta var fallet för många europeiska länder, däribland Skandi-

navien (Brignall & Modell, 2000). Mandl et al (2008) ger uttryck för denna utmaning 

som många av världens länder stod inför i början av 80-talet och fortfarande gör; 

 

”At a time when Member States have to deal with increased pressures on 

public balances, stemming from demographic trends (higher spending on life-

long learning, pensions and long term care) and globalization (adjustment 

costs, mobile taxpayers) it is even more important that public resources are 

used in the most efficient and effective way.” Mandl et al (2008, s 2) 

 

Citatet som lyfts fram ovan skildrar det som präglat offentlig sektor sedan dess; vikten 

av att offentliga medel används på ett så effektivt sätt som möjligt. Som ett led i att 

möta det ökade kravet på effektivitet har offentlig sektor sedan 80-talet anammat en 

mer marknadsanpassad styrning vilket har medfört en introduktion av styrnings- och 

ledningsmetoder hämtade från den privata sektorn. Denna marknadsanpassade styr-

ning går under benämningen New Public Management (NPM) (Brignall & Modell, 

2000; Christensen & Lægreid, 2001; Propper & Wilson, 2003). I den svenska stats-

förvaltningen, och däribland de svenska kommunerna, har man genom införandet av 

mål- och resultatstyrning som övergripande styrmodell samt en ökad fokusering på 

kvalitet ur ett medborgarperspektiv åter ställt effektivitetsbegreppet i nytt ljus (Grön-

lund & Modell, 2006). En ökad fokusering på kvalitet ur ett medborgarperspektiv har 

lett till att kommuner över hela Sverige allt mer arbetar efter att närma sig dess med-

borgare och sätta dessa i fokus för verksamheten. Ett exempel på denna nya medbor-

garorientering visar sig i flertalet stora- och medelstora kommuner där etableringar av 

servicecenter skett (SKL, 2014). Gemensamt för samtliga kommuner är att dessa ser-

vicecenter har som mål att erbjuda en bättre tillgänglighet och utökad service för 

kommunens intressenter, medborgare och företag, samt att detta ska underlätta för det 

dagliga arbetet inom de olika förvaltningarna som tidigare hanterade dessa ärenden 

som servicecentren tagit över.  
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Ett exempel på detta är Tyresö kommun, som sedan 2008 etablerat ett servicecenter 

där verksamhetsidén för servicecentret är att tillgodose en god och effektiv service till 

medborgarna, samt att stödja och underlätta arbetet för kommunens olika enheter och 

verksamheter (Josephson Westberg, 2010). Genom att servicecentret avlastar förvalt-

ningarna med arbetsuppgifter är målet att detta ska resultera i en effektivitetsvinst 

som i huvudsak består av att den arbetstid, som dessa uppgifter utgjordes av, nu kan 

fördelas på andra uppgifter (Tyresö kommun, 2007). Två år efter införandet av ser-

vicecentret i Tyresö kommun genomfördes en utvärdering (Josephson Westberg, 

2010), varav resultatet visade på att förvaltningarna, framförallt socialförvaltningen, 

upplevde att servicecentret har resulterat i att medborgarna får bättre service, och att 

de har fått avlastning i enkla frågor och ärenden från medborgarna. Tyresö kommuns 

arbete med servicecentret har uppmärksammats av många andra kommuner som nu 

överväger att starta en liknande verksamhet, däribland Örebro kommun som sedan 

februari 2014 inrättat ett servicecenter (Örebro kommun, 2014a). Idag, cirka 9 måna-

der efter inrättandet, önskar ledningen att utvärdera de involverade förvaltningarnas 

eventuella effektivitetsvinster, varpå ledningen i Örebro kommun nu frågar sig om det 

har blivit effektivare för förvaltningarna och hur detta kommer till uttryck.  

 

 Problemdiskussion 1.2
Effektivitet har länge varit ett omtvistat begrepp, ett forskningsområde som har moti-

verat både praktiker och teoretiker till att utveckla olika definitioner och modeller. 

Begreppet har fungerat likt en röd tråd i över ett sekel av forskning rörande styrning-, 

ledning och utformning av organisationer. Forskningen har ännu inte lyckats generera 

en universell definition av organisatorisk effektivitet (Cameron, 1978, 1980; Herman 

& Renz, 2008; Lewin & Minton, 1986; Love & Skitmore, 1996; Quinn & Rohrbaugh, 

1981), varpå litteraturen erbjuder en mängd olika bidrag till en sådan definition. 

Dessa skildrar det teoretiska synsätt som antagits. Inom området för studier av organi-

satorisk effektivitet förekommer fyra framträdande synsätt, varav samtliga represente-

rar en syn på-, en definition av- samt vad organisatorisk effektivitet anses vara enligt 

det givna synsättet. Dessa fyra går under benämningarna; ”goal-attainment ap-

proach”, ”systems approach”, “strategic constituencies approach” och ”competing 

values approach” (Keely, 1978; Perrow 1961; Pfeffer & Salanick, 1978, refererad i 
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Love & Skitmore, 1996; Price 1968, refererad av Love & Skitmore, 1996; Robbins, 

1990; Seashore & Yuchtman, 1967; Quinn & Rohrbaugh, 1981).  

 

Trots de olika syner av effektivitet som finns påstår Robbins & Barnwell (2002) att 

man utifrån dagens aktuella forskning kan skönja en rörelse mot ett överensstäm-

mande, gällande tillvägagångssättet för att närma sig effektivitetbegreppet och vilka 

kriterier som anses avgörande vid en bedömning av detta. Den aktuella forskningen är 

enig om att det krävs multipla kriterier för att bedöma och utvärdera organisatorisk 

effektivitet (Cameron, 1980; Herman & Renz, 1999; Robbins & Barnwell, 2002), 

samt att olika organisatoriska funktioner måste utvärderas utifrån varierande egen-

skaper, då organisationer gör olika saker och dess framgång beror på hur väl man pre-

sterar inom flertalet områden (Robbins & Barnwell, 2002). Vidare anser dessa för att 

definitionen av organisatorisk effektivitet måste reflektera denna komplexitet, varpå 

organisatorisk effektivitet består av både means (process) och ends (outcomes). 

 

Den mängd definitioner och synsätt som finns öppnar upp för väldigt skilda uppfatt-

ningar och tolkningar för hur effektivitet ska bedömas, varpå Brorström (1990) går så 

långt som att uttrycka att det finns en föreställning om att det ligger ett stort egen-

värde i att erbjuda en ny definition i hopp om att just denna definition ska vinna ett 

universellt samtycke. För offentlig sektor blir svårigheterna om än större då Meyer & 

Zucker (1989, refererad av Grönlund & Modell, 2006) beskriver hur den offentliga 

sektorn präglas av en vidare innebörd av effektivitetsbegreppet på grund av dess de-

mokratiska grunder och olikartade intressenter, samt att tjänsterna ofta är unika och av 

den anledningen svåra att mäta eller värdera. Wamsley & Zalds (1973) argumenterar 

för att begreppet måste angripas på olika sätt i offentliga- och privata organisationer, 

varav de betonar skillnaderna i den politiska grunden och mekanismerna för resurs-

upphandling. Liksom dessa påvisar Forbes (1998) en ytterligare problematik, att ef-

fektivitet i icke-vinstdrivande organisationer inte kan bedömas med hjälp av de van-

ligaste måtten; vinst, lönsamhet eller aktieutdelning. Detta går även att applicera i en 

kommun, där kommunen strävar efter att redovisa ett nollresultat. Johansson & Si-

verbo (2014) menar att om kommuner redovisar en vinst missar kommunen de poli-

tiskt uppsatta värdemålen, vilket genererar ett mindre värde till medborgarna än vad 

de politiska målen syftat till. En kommuns effektivitet har således mycket att göra 

med att leverera tjänster, där samhället utvärderar värdet av dessa i termer av kvalitet 
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(Karlöf 1997). Därav bygger verksamheten på de mål som formuleras av samhället 

(Grönlund & Modell, 2006), varpå dessa mål i huvudsak syftar till att generera ett 

ökat värde för medborgarna, vilket återspeglar den kommunala sektorns framträdande 

medborgarorientering.  

 

Utöver den problematik som tidigare redogjorts för beskriver Downs (1967, refererad 

av Molnar & Rogers, 1976) offentlig sektors svårigheter med att sätta ett marknadsen-

ligt pris på de tjänster som organisationen utför. På grund av detta har offentlig sektor, 

enligt Downs (1967, refererad av Molnar & Rogers, 1976) ingen anledning till att ut-

värdera sina tjänster i förhållande till resurskostnaderna som följer av att tillhanda-

hålla den service som utförs. Karlöf (1997) menar nämligen att brukarna inte ser till 

vad det kostat att ta fram tjänsten, utan enbart till den kvalitet som tjänsten har, vilket 

vi tidigare belyst. De ovan två presenterade aspekterna, resurser och kvalitet, leder oss 

in på två sätt ur vilka man kan se på effektivitet; ett inre perspektiv där man ser till 

resurser, aktivitetsprocesser och prestationer, och ett yttre perspektiv där man ser till 

hur brukarnas förväntning av tjänsten matchas med det organisationen har levererat 

(Hedley 1998; Rutgers & Van der Meer, 2010). I ett arbete med att öka värdet för 

medborgarna har Örebro kommun sedan februari 2014 etablerat ett servicecenter. Ge-

nom att erbjuda medborgare och företag ”en ingång till Örebro kommun” är målet 

som uttrycks med servicecentret;  

 

“Målet med ett kommungemensamt servicecenter är en enklare vardag för medbor-

garna och ett effektivare arbete i Örebro kommuns förvaltningar.” (Örebro kommun, 

2014a) 

 

Av ovan citat kan man tydligt särskilja det yttre perspektivet, att öka värdet för med-

borgarna genom den service som kommunen tillhandahåller för dessa. Vad som även 

kan utläsas är att kommunen genom detta arbete även har som mål att öka den inre 

effektiviteten i de olika förvaltningarna.  

 

Vi har ovan belyst effektivitetsbegreppets inneboende komplexitet, samt att detta blir 

mer framträdande när begreppet ska studeras inom den offentliga sektorn. Ett sätt att 

se på effektivitet, som öppnar upp för ytterligare tolkningar och uppfattningar, är sy-

nen på begreppet som socialkonstruerat (Herman & Renz, 2008; Ragneklint, 2002). 
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Denna syn på effektivitet innebär att individer skapar sin egen subjektiva uppfattning 

om vad detta begrepp innebär för dessa (Robbins & Barnwell, 2002). Brorström 

(1990) har i en studie fångat en del av detta perspektiv på kommunal nivå, då denne 

visat att man inom olika hierarkiska skikt värderat organisatoriska egenskaper som 

härrör till effektivitet på olika sätt. Kommunens medarbetare representeras av politi-

ker som fattar beslut om vad som ska genomföras, varpå tjänstemän initierar, genom-

för och utreder de beslut som fastställts (Brorström, 1990). På så vis är det politikerna, 

i det övre verksamhetsskiktet, som har det övergripande ansvaret i framtagningen av 

kommunens mål och vad som bedöms som effektivt. Detta kan enligt Hysing & Ols-

son (2012) skapa ett spänningsförhållande tjänstemännen och politikerna emellan. 

Där tjänstemännen med sin expertis och kunskap kontinuerligt ställs inför beslutssitu-

ationer där de behöver balansera politikernas mål och krav med vad de enligt deras 

yrkesexpertis anser vara värdefullt för brukaren.  

 

Av det presenterats i denna problemdiskussion finner vi det intressant att se på even-

tuella skillnader för hur effektivitet kommer till uttryck på en lägre nivå inom organi-

sationen än vad Brorström (1990) studerade, genom att även inkludera förvaltningens 

tjänstemän i bottenlinjen. I en rapport från Socialstyrelsen (2014) presenteras ett antal 

indikatorer för utvärdering av effektivitet inom socialförvaltningen, varpå samtliga 

anses vara under utveckling. Av den anledningen eftersöks en fortsatt dialog och ut-

vecklingsarbete kring effektivitetsindikatorer och hur effektivitet kan mätas och ana-

lyseras (Socialstyrelsen, 2014). I denna studie har vi inte för avsikt att mäta effektivi-

teten inom en kommunal förvaltning. Dock finner vi det intressant att bidra till denna 

dialog genom att fånga olika tjänstemän och chefers uppfattningar av vad effektivitet 

innebär för dessa för att skapa en förståelse för hur effektivitet upplevs och värderas 

inom socialförvaltningen. Vi har även beskrivit att Örebro kommun nyligen etablerat 

ett servicecenter, varpå vi finner det intressant att studera vad som händer med den 

organisatoriska effektiviteten när den kommunala förvaltningen och dess medarbetare 

möter och integrerar med servicecentret på en daglig basis. Där mötet har för avsikt 

att uppnå effektivitet ur både ett yttre- och inre perspektiv, vilket framgår av det tidi-

gare nämnda citatet om målet med servicecentret.  
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 Studiens syfte och bidrag 1.3
Syftet med denna studie är att öka förståelsen av effektivitetsbegreppet och hur detta 

kommer till uttryck i en kommunal förvaltning. Studien ämnar även bidra till den dia-

log som eftersöks av Socialstyrelsen (2014) i dess arbete med att utveckla effektivi-

tetsindikatorer för socialförvaltningen. Då denna studie har inslag av att vara en be-

ställd undersökning från Örebro kommun, följer studiens bidrag av att Örebro kom-

mun kan ta del av denna studie för att skapa en uppfattning om vad som händer i mö-

tet mellan en förvaltning och servicecentret, samt hur de nyetablerade servicecentret 

påverkar uppfattningen av effektiviteten inom denna förvaltning.  
 

 Frågeställning 1.4
§ Hur uttrycks organisatorisk effektivitet inom socialförvaltningen? 

§ Hur upplever förvaltningen mötet med servicecentret med avseende på den orga-

nisatoriska effektiviteten? 
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 Den offentliga verksamheten 2
Detta kapitel inleds med en övergripande beskrivning av den offentliga verksamhet-

ens kontext. Detta följs av att vi redogör för hur effektivitet, genom mål- och resultats-

tyrning kommer till uttryck inom offentliga verksamheter. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt som grundas i tidigare forskning som gjorts inom området för effektivitet i 

kommuner. 

 

 Den offentliga verksamhetens kontext 2.1
Den svenska medborgaren har enda sedan födseln haft en mängd kontakter med den 

offentliga verksamheten. Den offentliga verksamheten är viktig, inte bara för med-

borgaren som brukar dess tjänster, utan även för att demokratin ska fungera (Karls-

son, 2014). I den offentliga verksamheten har politikerna huvudansvaret för medbor-

garnas gemensamma angelägenheter, medan tjänstemännen är de som förverkligar de 

politiska besluten (Hysing & Olsson, 2012; Rombach, 1991). Allt bygger på att poli-

tiker väljs fram för att representera folket och där deras beslut sedermera blir mål och 

värden som tjänstemännen, genom olika handlingar, ska ge tillbaka till medborgarna. 

En demokrati som inte verkställer besluten riskerar att förlora sin legitimitet, vilket 

innebär att tilltron till politiker, demokratin som styrelseskick och verksamhetens sätt 

att arbeta brister (Karlsson, 2014).  

 

Offentliga verksamheten ska bedrivas utan vinstintresse. Istället drivs den utifrån att 

budgetering av tilldelade resurser, i form av skattepengar, ska användas för välfärds-

syften (Johansson & Siverbo, 2014). Om de ekonomiska resurserna i budgeten inte 

används och omvandlas till välfärdstjänster har förverkligandet av de politiska priori-

teringarna inte slutförts och verksamheten ger mindre värde till medborgarna än poli-

tikens syfte. Budgetöverskott är således ett tecken på otillräcklig budgetdisciplin med 

konsekvenser för demokrati och välfärd (Johansson & Siverbo, 2014). Förutom bud-

getar och politiska syften beskriver Karlsson (2014) att man inom offentliga verksam-

heten även har att förhålla sig till politiska- eller förvaltningsspecifika policys och en 

ledning och organisation som inrymmer många nivåer av chefer och ledare av olika 

slag. Verksamhetsutövarna behöver även förhålla sig till en flernivåstyrning i form av 

EU, stat, landsting och kommun, samt en verksamhet som utmärks av att vara 

lagstyrd varpå juridik utgör en viktig beståndsdel. Karlsson (2014) framhåller även att 
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etik har en viktig plats då den offentliga verksamheten ansvarar för viktiga, och i vissa 

fall, för medborgarna livsviktiga uppgifter. Etik inom offentliga verksamheter avser 

frågor om vilken handling som är den rätta, vad tjänstemännen bör göra (Karlsson, 

2014). Vilken handling som bör genomföras kan te sig problematiskt och grundar sig 

i två välkända problem. Det första berör ”problemet med många händer”, där Karls-

son (2014) beskriver att varje tjänstemans arbetsuppgifter enbart utgör en liten del i en 

lång kedja. Detta leder till att det blir svårt för den enskilde tjänstemannen att ha 

överblick över konsekvenserna av sitt arbete. Det andra problemet grundar sig i den 

hierarkiskt ordnade organisationen som tjänstemannen befinner sig inom. När tjäns-

temannen har ”gjort som denne blev tillsagd”, följer problematiken om huruvida 

denne då ansvarar för de konsekvenser som handlingen lett till (Karlsson, 2014).  

 

Bland de verksamma inom verksamheten finns exempelvis förvaltningschefer med ett 

omfattande ansvar för att prioritera, leda och styra myndigheter och förvaltningar. Det 

finns experter vars kunnande och engagemang ger dem betydande inflytande inom 

dess respektive områden och det finns tjänstemän, exempelvis socialsekreterare, som i 

sina möten med medborgare, klienter och brukare formar vad medborgarna faktiskt 

får från det offentliga (Hysing & Olsson, 2012). Vidare påstår Hysing & Olsson 

(2012)  att det finns ett spänningsförhållande mellan demokrati och byråkrati, vilka 

dessa liknar politiker vid demokrater och tjänstemän vid byråkrater. Detta spännings-

förhållande innebär ett klassiskt problem mellan demokrativärden och effektivitets-

värden. Tjänstemännen ställs kontinuerligt inför beslutssituationer där de behöver be-

akta och försöka balansera många olika mål och värden. Demokrativärden som insyn, 

öppenhet, deltagande och rättssäkerhet, samt effektivitetsvärden som kostnadseffekti-

vitet, produktivitet, och specifika politiska mål och värden som den politiska majorite-

ten vill prioritera (Hysing & Olsson, 2012). Detta spänningsförhållande förtydligas 

ytterligare av ovan diskussion om problematiken kopplat till de etiska frågorna rö-

rande vad tjänstemannen ”bör” göra. Det offentliga uppdraget är på så vis unikt i den 

meningen att det är politiskt och handlar om att förverkliga många olika mål och vär-

den med begränsade resurser. Det räcker inte med att vara effektiv och produktiv i 

offentlig verksamhet (Karlsson, 2014). Detta kommer att förtydligas ytterligare i 

nästkommande avsnitt.  
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Utifrån denna första del kan man se att den offentliga verksamheten styrs av politiska 

mål och värderingar, samt av medborgarna och de verksamhetsspecifika brukarna. 

Verksamheten behöver även förhålla sig till både yrkes- och organisationens fram-

tagna policys, men även de lagar och förordningar som berör verksamheten. Det som 

vi ovan beskrivit som den offentliga verksamheten kontext1 illustreras nedan i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styrning och effektivitet i den offentliga förvaltningen 2.2
Hysing & Olsson (2012) beskriver att forskningen är tämligen överens om att en 

värdekomplexitet genomsyrar det offentliga uppdraget, varpå någon enhetlig syn i 

vilka värden som är extra viktiga för tjänstemännen saknas. Som tidigare nämnt har 

dock den reformvåg som skett sedan 80-talet, vilken går under benämningen New 

Public Management (NPM), särskilt betonat ekonomi- och effektivitetsvärden. NPM 

har bidragit till den offentliga förvaltningens omställning mot en mer marknadsorien-

terad styrning. Utmärkande särdrag för NPM är bland annat en övergång från styrning 

av resursinsatser via centraliserade budgeterings- och planeringsprocesser till ett mer 

decentraliserat beslutsfattande. Andra utmärkande särdrag är en ökad fokusering på 

effektivitetsmätning, utvärdering och uppföljning, ett ökat inslag av avreglering, samt 
                                                
1 Det finns en medvetenhet om att den kontext som beskrivits och illustreras i figur 1 inte täcker in allt 
som ingår i den offentliga förvaltningens kontext. Begränsningen har gjorts i linje med studiens syfte. 

Förvaltningen	  

Poli/ska	  mål	  

Lags/5ning	  

Medborgare	  &	  
Brukare	  

Styrdokument	  

Figur 1. Förvaltningens kontext 
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införandet av olika marknadsmekanismer och konkurrens med privata alternativ 

(Chatzoglou et al, 2013; Christensen & Lægreid, 2001; Eriksson & Karlsson, 2008; 

Hysing & Olsson, 2012; Karlsson, 2014). I den svenska statsförvaltningen har man, 

genom NPM, åter ställt effektivitetsbegreppet i nytt ljus genom införandet av mål- 

och resultatstyrning som övergripande styrmodell samt en ökad fokusering på kvalitet 

ur ett medborgarperspektiv (Grönlund & Modell, 2006).  

 

Mål 

Att arbeta mot mål har, i samhället som helhet men även i välfärdssektorn, alltmer 

kommit att betonas istället för att följa regler och procedurer (Eriksson & Karlsson, 

2008). Brorström (2009) har i en kvantitativ studie bland svenska kommuner visat att 

målstyrning är den mest förekommande styrmodellen i kommunal verksamhet, varpå 

denna styrning även tillämpas vid Örebro kommun (Örebro kommun, 2014c). Rom-

bach (1991) redogör för att den allmänna kärnan i målstyrningslitteraturen är att klara 

mål ska formuleras av organisationens ledning, att personal på olika hierarkiska ni-

våer ska engageras i målformuleringen och vid nedbrytning av målen, samt att det 

faller på de verksamhetsansvariga att välja medel för att uppnå-, och följa upp, de 

uppsatta målen (Rombach, 1991). Respondenternas uppfattning i Brorströms (1990) 

studie var att ett decentraliserat ansvar kräver tydliga mål och resultatkrav, så som 

beskrivs ovan genom Rombach (1991), vilket kan ses som en konsekvens av inrikt-

ningen mot en ökad grad av decentralisering som NPM medfört. Broströms (1990) 

studie visade även på att det bland de tillfrågade ekonomicheferna finns en uppfatt-

ning om att kommuner har en oförmåga att formulera klara mål, vilket delvis förkla-

ras av den värdekomplexitet tjänstemännen står inför. Värdekomplexiteten gäller även 

för när målen ska kunna mätas vilken Rutgers & Van der Meer (2010) påvisat en pro-

blematik med att utvärdera mänskliga upplevelser av en tjänst kvantitativt. Brorström 

(1990) förklarar att desto längre bort från verksamheten man är och ju mindre kun-

skap man har om de faktiska premisserna för verksamheten, ju naturligare är det att se 

och bedöma verksamheten i kvantitativa termer. 

 

Mål & Resurser 

Utifrån vad som ovan diskuterats om mål och uppfyllelsen av dessa blir effektivitet, 

enligt Price (1968, refererad av Love & Skitmore, 1996 s 2), någon form av målupp-

fyllelse av de mer formella målen. Herman & Renz (1999) betonar att den samhälle-
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liga åsikten är att offentliga organisationer anses kunna, och till och med bör, drivas 

med måluppfyllelse som definition på effektivitet. Empiriska studier av svensk offent-

lig sektor har bekräftat att mätning är ett starkt styrinstrument i arbetet med att utvär-

dera om de uppsatta målen uppnås (Hallin & Kastberg, 2002). Genom mätningar ska 

den inre- och yttre effektiviteten kunna värderas och resultaten av detta ska sedermera 

ligga till grund för en utveckling som leder till en högre effektivitet (Brorström & 

Kastberg, 2006). I offentliga organisationer preciseras vanligen effektivitetsbegreppet 

genom att koppla mål och mått till olika mätpunkter i en resursomvandlingskedja (se 

figur 2 nedan). Detta innebär att man utformar olika mål och mått för resurser, aktivi-

teter och prestationer, som ett led för den inre effektiviteten. Dessutom utformas mål 

och mått för den yttre effektiviteten och de effekter denna gett upphov till (Grönlund 

& Modell, 2006; Hedley, 1998; Rutgers & Van der Meer, 2010). Hedley (1998) ex-

emplifierar den yttre effektiviteten i en offentlig verksamhet som jämförelsen av den 

output som ges i förhållande till normer eller förväntningar från samhället för hur out-

put borde ges. Den yttre effektiviteten förändras således ju mer eller mindre dessa 

jämförelsefaktorer matchas (Hedley, 1998). Tillsammans utgör den inre och yttre ef-

fektiviteten den totala kostnadseffektiviteten (Rutgers & Van der Meer, 2010), vilket 

är ett av de många värden som en tjänsteman har att balansera mellan. 

 

 

 

Att se den inre effektiviteten genom ovanstående resursomvandlingskedja är enligt 

Rutgers & Van der Meer (2010) att se organisationens tekniska effektivitet. Mandl et 

al (2008) menar att den tekniska effektiviteten mäter den rena relationen mellan re-

sursinflödena och utflödet av prestationer för att uppnå en sorts ”best practice”. Även 

om en hög grad av teknisk effektivitet uppnås garanterar detta inte en effektivt funge-

Figur 2. Resursomvandlingskedjan 
 

Källa: Grönlund & Modell, 2006 s 15, samt egen bearbetning 
 

↓ ↓
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↑ ↑

Fördelningseffektivitet
Teknisk	  effektivitet

Kostnadseffektivitet

Monetära	  och	  icke	  
monetära	  resurser	  

(Input)

Aktiviteter	  
(Throughput)
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varor	  &	  tjänster	  

(Output)
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(Outcome)

Yttre	  effektivitetInre	  effektivitet/produktivitet
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rande offentlig verksamhet om alternativa kombinationer av resurser eller aktiviteter 

skulle generera en högre output. Detta fångas av det som Mandl et al (2008) benäm-

ner som fördelningseffektivitet, genom att denna speglar kopplingen mellan den opti-

mala kombinationen av input med hänsyn till kostnader och fördelar, till de optimala 

valen av aktiviteter, samt den output som uppnåtts. Teknisk- och fördelningseffektivi-

tet kommer således in vid både valet av aktiviteter i förhållande till resursinsatsen och 

vid utförandet av prestationer i förhållande till de valda aktiviteterna. Likväl är inte en 

hög grad av teknisk effektivitet alltid ekonomiskt försvarbart om man ser till den 

fjärde rutan i modellen, effekter. Brorström (1990) väljer att beskriva detta som kopp-

lingen mellan resursinsatser och effekter relativt andra verksamheter som bedrivs 

inom kommunen, där Brorström (1990, s 4) frågar sig; -”Är det rimligt att satsa en 

viss resursmängd inom fritidsområdet när denna kanske gjort större nytta inom 

äldrevården?” Det är vid sådana avvägningar som politiken kommer in i styrningen 

av en kommunal organisation (Brorström, 1990).  Detta förtydligas ytterligare av pro-

blematiken rörande att offentliga verksamheter, till skillnads från privata, inte kan 

mäta effektivitet genom en tydlig input-output relation. Problemet baseras bland annat 

i att input och output kan vara ”interlinked” som Mandl et al (2008) beskriver det, 

vilket innebär att en kommunal verksamhets input kan bestå av en annan kommunal 

verksamhets output vilken saknar marknadsvärde. Av den anledningen är input rela-

tivt komplicerat att ta fram (Hedley 1998; Mandl et al 2008). Rutgers & Van der Meer 

(2010:773) påvisar även dessa att både resurser (input) och prestationer/effekter (out-

put/outcome) kan vara av helt olika natur, nämligen pengar, tid, lycka, arbetskraft, 

rättvisa, hälsa, frihet, med mera. När målet som organisationen vill uppnå som output 

är “ökad hälsa för kommunens invånare”, går detta inte att härledas till monetära re-

surser, vilket innebär att även output är svårmätbart. 

 

Kvalitet 

Enligt en rapport från SKL kan man något förenklat påstå att tjänsteproduktionen på-

verkas av tre faktorer; ökad eller minskad arbetsinsats i tid, ökad eller minskad pro-

duktivitet, eller ökad eller minskad kvalité i de tjänster man utför (SKL, 2007). Precis 

som med mål har vikten av att sätta kunden i centrum alltmer betonats i samhället 

som helhet såväl som i välfärdssektorn. Man har frångått standardiserade lösningar 

för att mer fånga de enskilda ”kundernas” individuella önskemål och på ett marknads-

inspirerat sätt placera brukaren och dennes efterfrågan i centrum (Eriksson & Karls-



 
 

13 

son, 2008). Detta har bidragit till att förvaltningarna allt mer ser brukarna som aktiva 

medproducenter (Eriksson & Karlsson, 2008). Frågan om vad som är god kvalitet, 

och därmed också den yttre effektiviteten (se figur 2 ovan), kommer enligt Eriksson 

& Karlsson (2008) och Karlöf (1997) att avgöras utifrån olika individers behov, öns-

kemål, förväntningar och upplevelser och hur det kan matchas med förvaltningens 

utförda tjänst. Individerna som tar ställning till kvalitetsaspekterna i tjänsten bryr sig 

inte om kostnaderna det krävs för att producera denna kvalitet, då kostnaderna bärs 

upp av ett oändligt antal skattebetalande medborgare (Karlöf, 1997). 

 

 Effektivitet i den kommunala förvaltningen 2.2.1

Brorström (1990) har i en studie, där denne kopplat effektivitetsbegreppet till olika 

organisatoriska egenskaper, visat på att det råder vissa skillnader mellan hur förtroen-

devalda och tjänstemän på olika nivåer i kommunala organisationer värderar dessa 

egenskaper. De egenskaper som behandlades var; 

 

Flexibel	   Klar	  ansvarsfördelning	   Gott	  samarbetsklimat	  
Beslutsamhet	   Produktionsorienterad	   Kompetenta	  medarbetare	  
Stabilitet	   Utvecklingsorienterad	   God	  samordning	  
Nyskapande	   Goda	  rutiner	   Förmåga	  att	  formulera	  klara	  mål	  

 

Broström (1990) fann att kommunledningschefer skiljer sig från genomsnittet av de 

resterande respondenterna, varpå dessa har en starkare betoning av kompetens och 

produktionsorientering. Detta förklarar delvis det som vi tidigare nämnt, att aktörer 

längre bort från verksamheten, med mindre kunskap om premisserna för denna, tende-

rar att se och bedöma verksamheten i kvantitativa termer. En betoning på produkt-

ionsorientering talar följaktligen för en starkare tro på att kunna mäta effektivitet 

(Brorström, 1990). Till skillnad från kommunledningscheferna visade studien att de 

förtroendevalda betonar vikten av klar ansvarsfördelning, vilket förklarades av deras 

ställning som beslutstagare och ansvarstagare. Vidare föreföll det sig att förvaltnings-

chefer har en stark tro till att formulerade mål i hög grad har med effektivitet att göra. 

Slutligen visade studien på att de verksamhetsansvariga värderade gott samarbete, 

vilket enligt Brorström (1990) betonar kvalitet före kvantitet. En av slutsatserna från 

Brorströms (1990) studie är att närheten till verksamhetsnivån gör att de som arbetar 

närmare denna tenderar att värdera brukarna och personalens bedömningar högre än 

att jämföra mot mål. Detta ligger även i linje med Rombach (1991) redogörelse för att 
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mål är mindre viktiga eftersom medlemmarnas handlande till stor del är reglerat av 

normer, vanor och rutiner.  

 

 Summering 2.2.2

I detta kapitel har vi beskrivit den kommunala förvaltningens kontext samt hur effek-

tivitet genom mål- och resultatstyrning kommer till uttryck inom denna. Av teorin 

framgår att mål, resurser och kvalitet är centrala element i bedömningen av verksam-

hetens effektivitet. Vad som även är viktigt att belysa är att resurserna inte utgörs av 

monetära medel av den karaktär som i privat sektor, istället utgörs dessa resurser av 

skattebetalarnas medel. Detta är en av de grundläggande anledningarna till det ökade 

kravet på offentlig sektors effektivitet som tidigare belysts i studiens inledande kapi-

tel.  

 

Vad som även lyfts fram i detta kapitel är det välkända spänningsförhållande som 

finns inom denna typ av verksamhet. Detta blir om än mer intressant att ha i åtanke i 

denna studie, då vi på förhand kan anta att detta även kan återspeglas i tjänstemännens 

åsikter om vad som är effektivitet och kvalitet för brukaren. Tjänstemännen besitter 

en expertis inom sitt verksamhetsområde, av den anledningen finner vi det möjligt att 

de även har en annan syn på vad kvalitet är i de tjänster som utförs. Politikerna inne-

har inte denna expertis och befinner sig längre från brukarna, varpå Brorström (1990) 

påtalat att avståndet till verksamhetsutövandet delvis kan förklara politikernas intresse 

i att utvärdera effektivitet i kvantitativa termer.  

 

I kapitlet redogjorde vi även kortfattat för Brorström (1990) studie som visade på att 

effektivitet, och hur detta kom till uttryck, skilde sig mellan de olika hierarkiska nivå-

erna. Vi fann det högst aktuellt att redogöra för Brorströms (1990) studie i detta kapi-

tel då denne anses vara en välkänd och erfaren forskare inom området för offentlig 

förvaltning, där denne publicerat rapporter för bland annat SKL och Regerings-

kansliet. Då det har framkommit att brukarens uppfattning av kvalitet är en viktig 

aspekt i diskussionen om effektivitet i offentlig sektor vill fånga tjänstemännen som 

är närmast brukarna. Av den anledningen har denna studie för avsikt att ta det till en 

djupare nivå inom organisationen än vid Brorströms (1990) studie, genom att inklu-

dera tjänstemän och medarbetare på lägre hierarkiska nivåer inom förvaltningen.  
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 Effektivitet 3
Detta kapitel inleds med en övergripande beskrivning av effektivitetsbegreppet och 

hur dess inneboende komplexitet framställs i litteraturen. Av detta följer en redogö-

relse för olika synsätt på effektivitet och hur begreppet utifrån dessa kan definieras 

och utvärderas. Detta följs av ett summerande avsnitt där vi knyter samman till det vi 

tidigare presenterade i kapitel 2, varpå samtliga kapitel ligger till grund för den ana-

lysmodell som avslutar detta kapitel. 

 

 Vad är effektivitet? 3.1
Ordet effektivitet (eng. efficiency) har sitt ursprung från latinets efficio, frambringa, 

och efficacitas (eng. efficacy) som motsvarar det svenska; verksamhet, verkan, fram-

gång. Etymologiskt vilar begreppet på ”effekt”, som deskriptivt kan sägas vara ”vad 

som helst som ger en förändring i ett tillstånd”, och ”effektiv”, som normativt beskri-

ver att en effekt inte enbart omfattar en verkan vilken som helst, utan att denna verkan 

i ett eller annat avseende kan beskrivas som ”överlägsen” i relation till mera ”ordi-

nära” effekter (Ragneklint, 2002). 

 

Enligt Murray (2006) är det mest generella begreppet och definitionen av effektivitet; 

”relationen mellan uppoffringar och uppnådda förbättringar”. Denna definition kan 

enligt Murray (2006) anses allmängiltig i teorin, men när denna definition ska operat-

ionaliseras i praktiken uppstår dock komplikationer då vad som ska ingå i ”förbätt-

ringar” respektive ”uppoffringar” inte är allmängiltigt i alla sammanhang. Enligt Mur-

ray (2006) beror detta på vilken objektiv situation begreppet ska tillämpas i, samt att 

det även kommer an på för vem effektivitet definieras. Vidare menar denne även att 

förbättringar respektive uppoffringar är subjektiva begrepp.  

 

Utifrån diskussionen om begreppets ursprung kan slutsatsen dras att ordet effektivitet 

implicit utgår från ett positivt, normativt ställningstagande (Ragneklint, 2002). Vilket 

skulle innebära att effektivitet, och uppfattningen av denna, grundar sig i objektivism, 

vilket även Murray (2006) påpekar. Detta resonemang stöds av Handy (1993, refere-

rad av Ragneklint, 2002) antagande om att vad effektivitet anses vara i hög grad har 

att göra med vem eller vilka som uttalar sig om detta tillstånd. Ragneklint (2002) me-

nar då att man utifrån detta antagande kan anta att effektivitetsbegreppet är ett socialt 
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konstruerat begrepp, vilket innehar olika innebörd för olika individer (Robbins, 1990). 

Givet detta resonemang, om att effektivitet är ett socialkonstruerat begrepp, kan det 

antas att detta även gäller för organisationens syn på effektivitet, att olika organisat-

ioner har dess egen uppfattning om vad organisatorisk effektivitet anses vara för deras 

verksamhet.  

 

 Vad är organisatorisk effektivitet? 3.2
Organisatorisk effektivitet är inget nytt fenomen då begreppet har fungerat likt en röd 

tråd i över ett sekel av forskning om förvaltning- och utformning av organisationer 

världen över (Robbins, 1990). Fram till och med 1950 ansåg organisationsteoretiker 

att begreppet var relaterat till, och skulle bedömas utefter, huruvida en organisation 

uppnådde sina mål eller ej. Ett tillsynes simpelt koncept, men när det gällde tillämp-

ningen av denna ”måluppfyllelsestrategi” i praktiken uppstod många oklarheter. 

”Vems mål?” ”Lång- eller kortsiktiga mål?” ”Organisationens officiella- eller faktiska 

mål?” (Robbins & Barnwell, 2002). Det blev uppenbart att forskningen inom ämnet 

var begränsad och att ämnet försummades av en bristande teoretisk motivering (Love 

& Skitmore, 1996). Detta resulterade i ett ökat intresse för studier inom organisatorisk 

effektivitet under 60- och 70-talet, varpå konceptet sedan dess blivit ett av de mest 

komplexa och kontroversiella området för organisationsforskning (Love & Skitmore, 

1996). Trots det ökade intresset har forskare och teoretiker haft betydande svårigheter 

i att försöka komma överens om vad konceptet egentligen innebär (Cameron, 1978; 

Robbins, 1990), varpå den empiriska forskningen inte lyckats generera en universell 

definition av organisatorisk effektivitet (Cameron, 1980; Brorström, 1990; Lewin & 

Minton, 1986; Love & Skitmore, 1996; Quinn & Rohrbaugh, 1981; Robbins, 1990). 

En del av denna problematik beror, enligt Love & Skitmore (1996), på den närhet till 

frågan om värderingar som konceptet allt som ofta sammankopplas med. Detta anta-

gande stödjer vår tidigare diskussion om begreppets normativa karaktär och Ragne-

klints (2002) argument för att begreppet är socialkonstruerat. 

 

Forbes (1998) belyser även detta i sin granskning av forskningen som publicerats un-

der perioden 1977-1997 inom området för effektivitet i icke-vinstdrivande organisat-

ioner. Resultatet från dennes studie visar på att mycket av den senare forskning som 

har gjorts har antagit en framväxande- eller socialkonstruktivistisk syn på effektivitet 
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vilken betonar frågor och problem rörande processen snarare än av mätningen. Det 

som Forbes (1998) påvisar kan hjälpa oss att förstå varför kriterier för att bedöma or-

ganisatorisk effektivitet varierar från organisation till organisation, varpå valet av kri-

terier som passar en specifik organisation inte nödvändigtvis lämpar sig i ett bredare, 

generaliserbart perspektiv. Den variation av modeller som finns för att bedöma orga-

nisatorisk effektivitet är ett resultat av att organisationer har olika uppfattningar om 

vad detta innebär för dem. Istället för att lägga ner forskning och tid på att ta fram en 

enhällig definition av begreppet, har viss forskning istället fokuserat vid att se över 

vilka begrepp och teman som används för att studera och utvärdera effektivitet inom 

organisationer. En av de mest framträdande, och återkommande, är Campbell (1977, 

refererad av Robbins, 1990) som i sin studie ”On the Nature of Organizational Ef-

fectiveness” genomfört en granskning av studier inom området för organisatorisk ef-

fektivitet. Utifrån dessa identifierade denne trettio olika kriterier, se tabell 1 nedan, 

varpå samtliga anses mäta någon grad av organisatorisk effektivitet. Även om samt-

liga kriterier inte är relevanta för varje organisation, kommer vissa att vara lämpligare 

än andra (Love & Skitmore, 1996; Robbins, 1990, Quinn & Rohrbaugh, 1981). 

 

Trettio	  kriterier	  för	  organisatorisk	  effektivitet	  	  

Overall	  effectiveness	   Motivation	   Managerial	  task	  skills	  

Productivity	   Morale	   Information	  management	  and	  communication	  

Efficiency	   Control	   Readiness	  

Profit	   Conflict/cohesion	   Utilization	  of	  environment	  

Quality	   Flexibility/adaption	   Evaluations	  by	  external	  entities	  

Accidents	   Planning	  and	  goal	  setting	   Stability	  

Growth	   Goal	  consensus	   Value	  of	  human	  resources	  

Absenteeism	   Internalization	  of	  organizational	  goals	   Participation	  and	  shared	  influence	  

Turnover	   Role	  and	  norm	  congruence	   Training	  and	  development	  emphasis	  

Job	  satisfaction	   Managerial	  interpersonal	  skills	   Achievement	  emphasis	  

 

 

Genom att bara ögna igenom ovan tabell faller det sig enkelt att dra slutsatsen att de 

presenterade kriterierna varierar från generella mått, som exempelvis kvalitet och 

produktivitet, till mer specifika faktorer som olycksfrekvenser och frånvaro. Robbins 

(1990) påpekar även att flertalet av de identifierade variablerna är motstridiga, exem-

Tabell 1. Trettio kriterier för organisatorisk effektivitet 

Källa: Robbins, 1990 s 50 
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pelvis kontroll och flexibilitet. Vidare kan det även antas att det stora och breda anta-

let variabler beror på den mångfald av hur organisationer har utvärderats och stude-

rats. Detta förtydligar vårt tidigare antagande (se avsnitt 1.2) om att organisatorisk 

effektivitet innehar olika innebörd i olika kontexter, vilket även torde återspeglas och 

gälla för organisationer.  

 

 Olika synsätt och definitioner av organisatorisk effektivitet 3.2.1

The goal-attainment approach 

Price (1968, refererad av Love & Skitmore, 1996 s 2) definierar organisatorisk effek-

tivitet som; ”as the degree of goal achivement.” Denna definition ligger i linje med 

en av de vanligaste och välkända metoden för att utvärdera effektivitet, ”the goal-

attainment approach”. Forbes (1998) och Newman & Wallender (1978) anser att 

denna målorienterade syn på effektivitet ter sig särskilt problematisk inom icke-

vinstdrivande organisationer. Anledningen till detta, enligt Forbes (1998) och New-

man & Wallender (1978), beror på flera orsaker, däribland; 

 

§ Dess specifika juridiska och finansiella status. Icke-vinstdrivande organisationer 

kan inte bedömas med hjälp av det vanligaste måttet av effektivitet; lönsamhet el-

ler aktieutvecklingen (Forbes, 1998). 

§ Möjligheten att utveckla kvantitativa ersättningsmått för organisationens prestat-

ioner är ofta svårt, då icke-vinstdrivande organisationer ofta har mål som är vaga 

varpå de erbjuder tjänster som är ogripbara (Newman & Wallender, 1978). 

§ Arbetet i dessa typer av organisationer är ofta baserat på samhällsvärderingar om 

vilka det kan finnas lite, eller ingen, konsensus. Detta innebär att diskussioner rö-

rande effektivitet måste börja med en lika problematisk diskussion om vilka krite-

rier för effektivitet som skall användas (Kanter & Summers, 1987, refererad av 

Forbes, 1998). 

 

The systems approach 

En annan välkänd definition av organisatorisk effektivitet är den av Seashore & 

Yuchtman (1967 s 393), ”it’s ability to exploit its environments in the acquisition 

of scarce and valued resources to sustain its functioning”. Översatt beskriver denna 

definition organisationens förmåga att utnyttja dess omgivning i förvärvet av kritiska 

resurser. Där Seashore & Yuchtman (1967) föreslår att de konventionella begreppen 
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mål och måluppfyllelse, vilket det ovan nämnda synsättet förespråkar, inte är tillämp-

liga på organisationer. De menar att organisationens prestationer istället kan bedömas 

och beskrivas i form av generaliserade resurshämtningsmöjligheter i enlighet med de 

konkurrensvillkor som finns för knappa och värdefulla resurser. Enligt Seashore & 

Yuchtman (1967) har denna föreställning om organisatorisk effektivitet undgått att 

uppmärksammas på grund av den traditionella besattheten av begreppet "mål", varpå 

de anser att förebråelsen av organisationer som målorienterade är missledande. 

 

Downs (1967, refererad av Molnar & Rogers, 1976) argumenterar för att offentliga 

organisationer inte har en direkt anledning att värdera deras tjänster i förhållande till 

resurskostnaderna som följer av att tillhandahålla servicen som utförs. Vidare anser 

Molnar & Rogers (1976) och Rushing (1974) att användningen av organisationers 

möjlighet att erhålla resurser som ett mått på organisationens prestation inte kan till-

lämpas, vilket då skulle strida mot Seashore & Yuchtman (1967) definition och syn 

på organisatorisk effektivitet. Parsons (1974, refererad av Molnar & Rogers, 1976) 

uttrycker att när det inte finns ett behov av att balansera organisationens kostnader för 

verksamheten i förhållande till dess monetära framgång, argumenterar denne för att 

organisationens betalningsförmåga inte kan anses vara ett mått på effektivitet. Detta 

stöds även av Wamsley & Zalds (1973) argument om att begreppet organisatorisk ef-

fektivitet måste angripas på olika sätt i offentliga- och privata organisationer. Som 

stöd för sin ståndpunkt betonar de skillnaderna i den politiska grunden och mekan-

ismer för resursupphandling mellan offentliga- och privata organisationer. Varav 

Molnar & Rogers (1976) anser att icke-vinstdrivande och offentliga verksamheter 

tycks utgöra ett specialfall, vilket kräver en annan förklaring till den roll som resurs-

utbyte har för organisatorisk effektivitet. Vi har i kapitel 2 redogjort för den betydelse 

mål, resurser och kvalitet har med avseende på effektivitet inom den offentliga verk-

samheten. 

 

The strategic-constituencies approach 

Detta synsätt har liknelser med den tidigare beskriva system approach, skillnaden är 

dock att ”strategic-constituencies approach” inte beaktar organisationens hela om-

givning, istället syftar detta synsätt enbart till att blidka de intressenter som i hög grad 

kan påverka den givna organisationens överlevnad. Detta leder fram till ett av grund-

antagandena givet detta synsätt, att en organisations huvudsakliga mål är överlevnad 
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(Robbins & Barnwell, 2002). Givet detta synsätt definieras organisatorisk effektivitet 

av Keely (1978) som; “the degree to which the needs and expectations of the strate-

gic constituencies are met by the organisation”. Översatt beskriver denna definition 

att organisatorisk effektivitet avgörs utefter hur väl organisationen uppfyller kraven 

från de intressenter i dess omgivning, vars stöd organisationen behöver för sin fort-

satta existens. 

 

Problematiken givet detta synsätt är kopplat till svårigheterna med hur organisationer 

i praktiken ska separera de dominerande intressenterna från de övriga som inte anses 

påverka organisationens överlevnad (Robbins & Barnwell, 2002). Ser man till denna 

syn av effektivitet givet den kommunala kontexten är det inte en fråga om stöd för 

dess fortsatta existens, utan det är mer relaterat till förtroendet av kommunens verk-

samhet och de tjänster de erbjuder. Intressenterna i en kommun motsvaras av alla dess 

medborgare som samtliga har olikartade behov varpå de har olika krav på kommu-

nens tjänster; pensionärer, sjuka, bidragstagare, arbetslösa, funktionshindrade, invand-

rare, studenter, m.m. Därav blir den yttre effektiviteten en fråga om huruvida organi-

sationen lever upp till de mål som samhället med dess olika intressenter eller koalit-

ioner av dessa formulerar (Brorström, 1990; Grönlund & Modell, 2006; Karlöf, 

1997). 

 

The competing-values approach 

Enligt denna syn på effektivitet antas det inte finnas ett ”bästa kriterium” för att vär-

dera och bedöma organisatorisk effektivitet (Quinn & Rohrbaug, 1981). Istället tar 

detta synsätt sin utgångspunkt i contingency-teorin, varpå det anses att organisationer 

kan utvärderas på olika sätt (Love & Skitmore, 1996). Detta synsätt utgår från att de 

olika individerna inom organisationen kan ha skilda mål och kan därför inte komma 

fram till en enhetlig syn om vilka mål som har företräde framför andra. Uppfattningen 

av mål är att dessa baseras på personliga värderingar, preferenser och intressen. Där-

emot förutsätter detta synsätt att alla olika typer av preferenser och intressen kan kon-

solideras och organiseras (Robbins, 1990). Som tidigare nämnt har Campbell (1977, 

refererad av Love & Skitmore, 1996; Robbins, 1990) i en studie sökt gemensamma 

teman bland trettio olika kriterier för bedömningen av effektivitet, se tabell 1. Robins 

(1990) beskriver hur det finns gemensamma bakomliggande faktorer och element i 

Campbell’s (1977) framtagna kriterier, samt att dessa kan kombineras för att möjlig-
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göra en uppsättning av grundläggande konkurrerande värden. Utifrån dessa identifie-

rade Quinn & Rohrbaug (1981) tre grundläggande ”competing values”, varpå dessa 

dimensioner är; 

 

§ Flexibilitet vs. kontroll: Dessa två variabler är oförenliga dimensioner av en orga-

nisations struktur. Flexibilitet står för innovation, anpassning och förändring, och 

där kontroll främjar stabilitet, ordning och förutsägbarhet (Robbins, 1990; Quinn 

& Rohrbaug, 1981). 

§ Människor vs. organisationen: Dessa två variabler behandlar frågan om huruvida 

tonvikten bör läggas på välbefinnande och utveckling av människorna inom orga-

nisationen eller på organisationen själv (Quinn & Rohrbaug, 1981). Vidare ut-

trycker Robbins (1990) detta som oron för de känslor och behov som finns hos 

människorna inom organisationen kontra oron för produktivitet och måluppfyll-

nad. 

§ Interna processer vs. outcomes: Det tidigare främjar de interna processer och det 

långsiktiga perspektivet, varpå den senare betonar det slutliga utfallet och ett kort-

siktigt perspektiv (Robbins, 1990). Robbins (1990) beskriver att denna uppsätt-

ning av konkurrerande värden kan jämföras med goal-approach, som fokuserar på 

själva utfallet och system-approach som betonar den interna processen.  

 

 Summering och reflektion  3.2.2

Detta avsnitt inleddes med en kortare inledning av effektivitetsbegreppets ursprung, 

varpå detta övergick till att behandla organisatorisk effektivitet. Det vi i denna studie 

avser att ta med från dessa stycken är begreppets inneboende komplexitet, där vi vill 

visa på att effektivitet innehar olika betydelse för olika individer, varpå bedömningen 

av effektivitet även följer av detta. Genom att lyfta fram Campbell (1977, refererad av 

Robbins, 1990) trettio kriterier för organisatorisk effektivitet får vi med oss en be-

greppsapparat som kan hjälpa oss i kommande analys i tolkningen av hur responden-

terna väljer att uttrycka sig i fråga om effektivitet. Detta öppnar även upp för oss som 

författare, men även för läsaren, att själv resonera och ge en tanke åt vad effektivitets-

begreppet kan innefatta. 

 

Oavsett vilken definition av effektivitet som tillämpas menar Meyer & Zucker (1989, 

refererad av Grönlund & Modell 2006) att innebörden av begreppet blir relativt snäv 
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om organisationen; domineras av en tydlig elit, karaktäriseras av en hög grad av pro-

fessionalisering, utför en relativt teknisk och rutinartad verksamhet och där prestat-

ionerna är lätta att mäta. Begreppet får en vidare och mer mångtydig innebörd om or-

ganisationen; bygger på demokratiska grunder i dess beslutsfattande och formella 

strukturer, erkänner och bejakar inflytandet från ett större antal intressenter, utför en 

mindre rutinartad verksamhet och där prestationerna är svåra eller närmare omöjliga 

att mäta. Med detta i åtanke, samt de tidigare presenterade trettio kriterierna (se tabell 

1), faller det sig logiskt att effektivitet då även skulle kunna beskrivas med olika krite-

rier utifrån organisationens inneboende karaktäristiska. Det kan även innebära att de 

båda organisationerna ser på effektivitet utifrån likartade kriterier, men där innebör-

den av dessa, samt till vilken grad de anses utvärdera effektivitet, kan skilja sig åt dem 

emellan.  

 

Vi har både i vår problemdiskussion och i detta kapitel ägnat uppmärksamhet till 

Ragneklint (2002) syn på effektivitet som något socialkonstruerat. Anledningen till 

varför vi valde att genomgående behandla detta i denna studie är delvis på grund av 

det spänningsförhållande politiker och tjänstemän emellan som Hysing & Olsson 

(2012) påvisar, se avsnitt 2.1, men framförallt på grund av de meningsskiljaktigheter 

mellan de olika hierarkiska nivåer som Brorström (1990) påpekat. Varav vi anser det 

för denna studie intressant att ha med detta perspektiv, då vi på förhand antar att det 

existerar skillnader i hur effektivitet kommer till uttryck inom de olika hierarkiska 

nivåerna. 

 

I detta kapitel valde vi även att belysa fyra olika synsätt som man genom vilka kan se 

på effektivitet. Anledningen till varför vi valde att presentera dessa är att det öppnar 

upp för oss att ta med ett bredare perspektiv in i kommande analys, då vi även kan 

tillämpa dessa när vi tolkar respondenternas berättelser. Samtliga approacher speglar 

en syn på effektivitet, varpå vi finner det intressant att se om vi kan finna en återspeg-

ling av dessa i kommande analys. En ytterligare anledning till varför vi valt att till-

lämpa samtliga är att vi på förhand misstänker att de olika approacherna kan vara mer 

eller mindre framträdande givet de olika hierarkiska nivåerna. Vi anser det även in-

tressant utifrån läsarens perspektiv, då läsaren genom att ta del av detta själv kan börja 

reflektera över vad effektivitet innebär för denne.  
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 Analysmodell 3.3
Utifrån det som utgör denna studies teoretiska referensram har en analysmodell arbe-

tats fram, se figur 3 nedan. Denna analysmodell kommer således vara studiens ut-

gångspunkt i arbetet med att analysera den insamlade empirin för att svara på studi-

ens frågeställningar. Analysmodellen består av två huvudsakliga delar, dessa kommer 

att presenteras nedan samt de olika delarnas koppling till det som tidigare presente-

rats i kapitel 2 och 3. 

 

Överst i den analysmodell som presenteras nedan illustreras tre boxar; mål, resurser 

och kvalitet. Detta förklaras av att det offentliga uppdraget är unikt då förvaltningen 

ska förverkliga många olika mål och värden med begränsade resurser (Karlsson, 

2014), samt den ökade fokuseringen vid kvalitet ur ett medborgarorienterat perspektiv 

(Grönlund & Modell, 2006). Detta behandlades i kapitel 2 som offentlig sektors stän-

diga utmaning att balansera dessa tre. Från dessa går pilar till boxen ”effektivitet” där 

vi i kapitel 3 diskuterade de olika synsätten på effektivitet som teorin beskriver som; 

goal-attainment, systems, strategic-constituencies och competing-values (Keely, 

1978; Perrow, 1961; Pfeffer & Salanick, 1978 och Price 1968, refererad av Love & 

Skitmore, 1996; Robbins, 1990; Seashore & Yuchtman, 1967; Quinn & Rohrbaugh, 

1981).  Teorin om dessa synsätt ger oss ett neutralt verktyg att använda för att förstå 

vad effektivitet kan vara, detta tillsammans med den situationsspecifika litteratur som 

behandlar den offentliga förvaltningen kan hjälpa oss att förstå hur effektivitet kom-

mer till uttryck i den studerade kontexten. Denna del i analysmodellen blir således 

våra teoretiska glasögon för vilken fenomenet ska studeras igenom. 

 

Det som ovan beskrivits som våra teoretiska glasögon ligger till grund för den första 

delen i analysen som följer de två linjer som går från effektivitetsboxen till de två 

verksamheterna, socialförvaltningen och servicecentret (SC). Denna del inleds med 

att vi analyserar de olika respondenternas uppfattning om vad organisatorisk effektivi-

tet är. I detta skede av analysen står den socialkonstruktionistiska synen på effektivitet 

i centrum då effektivitet, enligt Cameron (1986) och Ragneklint (2002), är en produkt 

av individuella värden och preferenser. När denna analys är gjord går vi tillbaka till 

det vi ovan beskrev som våra teoretiska glasögon för att med hjälp av teorin tolka de 

olika respondenternas subjektiva uppfattning. Detta följs av att vi, likt Brorström 
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(1990), är intresserade av att se om eventuella likheter och skillnader i hur responden-

terna uttrycker sig om effektivitet kan härledas till dess hierarkiska position inom för-

valtningen. Denna del av analysen avslutas med att vi svarar mot denna studies första 

forskningsfråga; ”Hur uttrycks organisatorisk effektivitet inom den sociala förvalt-

ningen.” Då socialförvaltningen är denna studies huvudsakliga fokus är symbolen för 

SC mindre. Detta innebär även att det inte kommer genomföras en jämförelse sett till 

olika nivåer inom SC:s verksamhet, däremot kommer en analys för hur effektivitet 

kommer till uttryck inom servicecentret att lyftas fram. 

 

Anledningen till varför vi valt att analysera och tolka SC:s uppfattning av effektivitet 

är för att nästkommande del av analysen avser att svara på studiens andra forsknings-

fråga, ”Hur upplever förvaltningen mötet med servicecentret med avseende på orga-

nisatorisk effektivitet.” På så vis är även en tolkning av SC:s uppfattning av effektivi-

tet relevant då vi på förhand misstänker att de båda verksamheterna, på grund av dess 

verksamhetsspecifika kontext, kan ha olika uppfattningar om vad effektivitet är. Det 

blir då intressant att se till eventuella skillnader och likheter när dessa verksamheter 

ska samverka i mötet. Denna forskningsfråga, och del i analysen, knyter även an till 

målet med SC, en enklare vardag för medborgarna och ett effektivare arbete i förvalt-

ningarna (Örebro kommun, 2014a). Vad är förvaltningens uppfattning om SC:s på-

verkan med avseende till den organisatoriska effektiviteten, och hur kommer denna 

eventuella påverkan till uttryck?  
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 Metod 4
Detta kapitel inleds med en redogörelse för denna studies angreppssätt. Utifrån detta 

beskrivs studiens forskningsansats och hur vi med utgångspunkt från en fallstudie valt 

att gå tillväga för att samla in empiri. Vi redogör även för de urval och begränsning-

ar som följt, samt för den analysmetod som tillämpats. I detta avsnitt ges även en be-

skrivning av den intervjuguide som använts samt hur empirin har bearbetats genom 

kodning. Kapitlet avslutas med att vi reflekterar över vårt tillvägagångssätt och vad 

detta har inneburit för denna studie. 
 

 Teoretisk metod 4.1
 Studiens angreppssätt och ansats 4.1.1

Med hänsyn till denna undersöknings syfte krävdes det en forskningsmetod som möj-

liggjorde för oss som ”forskare” att generera en djupare förståelse för att kunna be-

svara studiens forskningsfrågor. Då vi i denna studie valt att studera upplevelser av 

effektivitet och hur detta kommer till uttryck, krävdes en forskningsmetod som möj-

liggjorde ett förstående- och tolkande synsätt av respondenternas socialkonstruerade 

verklighet (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

 

Inför denna studie hade vi relativt lite kunskap om offentlig sektor och hur styrningen 

inom denna ser ut med avseende på organisatorisk effektivitet. Av den anledningen 

antog vi ett explorativt synsätt i det inledande skedet av studien när vi läste in- och 

närmade oss problemområdet (Christensen et.al., 2010). För att kunna sätta oss in i 

vårt undersökningsområde ämnade vi under denna period att lära oss mer om organi-

sationens kontext och hur effektivitet kommer till uttryck genom den styrning som 

präglar denna. Denna nya- och utökade kunskap och förståelse resulterade i det som 

presenteras i kapitel 2, där vi i detta kapitel vill belysa offentliga verksamheters inne-

boende komplexitet i avseende på den organisatoriska effektiviteten. Effektivitet å 

andra sida var inte ett lika nytt område för oss, men med utgångspunkt i våra forsk-

ningsfrågor var vi tvungna att gå till litteraturen och se på detta fenomen ur ett nytt 

perspektiv. Genom detta perspektiv sökte vi teori som behandlade vad effektivitet kan 

vara, vad tidigare forskning visat på samt var forskningen står idag. Detta resulterade i 

den teori som beskrivs i kapitel 3, där vi med detta kapitel vill delge en bild för effek-

tivitetbegreppets komplexitet genom att belysa vad det kan vara i olika kontexter och 
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utifrån olika synsätt. Därmed har studiens explorativa syfte förändrats under studiens 

gång för att sedermera anta en beskrivande karaktär, detta då studien har för avsikt att 

avbilda en viss del av verkligheten (Christensen, et.al., 2010). 

 

Av det som presenteras i kapitel 2 och 3, har en analysmodell tagits fram, se avsnitt 

3.2. Denna modell ligger till grund för genomförandet av den empiriska insamlingen. 

För att kunna svara på våra forskningsfrågor krävdes en intervjumetod som möjliggör 

för oss som forskare att komma nära respondenten för att kunna tolka deras subjektiva 

uppfattning och uttryck av fenomenet (Denscombe, 2009). Då vi är intresserade av 

respondentens egen berättelse, där vi lägger stor vikt vid hur denne själv väljer att ut-

trycka sig, lämpade sig intervjuer av semistrukturerad karaktär, se avsnitt 4.2.4. I 

denna studie har vi för avsikt att söka svaret på vår problematisering genom att ställa 

frågan om hur sociala erfarenheter skapas och ges mening. Detta motiveras även av 

att vi hade har för avsikt att jämföra dessa upplevelser och uppfattningar av fenome-

net respondenterna emellan. På så vis möjliggjorde denna intervjuform att finna den 

betydelse som varje respondent tillskriver en till synes liknande situation (Trost, 

2010). Vi fokuserar således på hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verk-

lighet, där vi söker att se sambandet mellan individ och kontext (Jacobsen, 2002). 

Analysmetoden behövde således anpassas för att möjliggöra för en analys och tolk-

ning av frågorna som vi sökte svar på; vad fenomenet innebär för respondenten, samt 

hur och på vilket sätt denne väljer att uttrycka sig om fenomenet. Detta för att seder-

mera kunna kategorisera de olika respondenternas svar utifrån de framtagna intervju-

guiderna, se bilaga 1 och 2. När empirin sedermera sammanställts går vi tillbaka till 

det som presenteras i kapitel 2 och 3 för att med hjälp av teorin skapa en förståelse för 

hur effektivitet kommer till uttryck, varpå vi genom detta kan svara på studiens pro-

blemformulering och forskningsfråga.  
 

 Undersökningsansats 4.1.2

Då denna studie avsåg att svara på frågan om hur något upplevs och uttrycks har vi 

valt ansatsen av en fallstudie (Yin, 2003). Valet var från början inte självklart då vi, 

förutom att försöka fånga vad effektivitet är i Örebro kommuns förvaltningar, även 

ville se hur dessa upplever mötet med servicecenter. Vi bedömde att det fanns en stor 

risk för att inte kunna dra tillräckliga slutsatser och att inte kunna fånga upplevelserna 

från ett tillräckligt djup genom att involvera flera förvaltningar. Eftersom dessa ser 
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väldigt olika ut, resulterade det i att en utvald förvaltning blev vår fallorganisation 

(Denscombe 2009; Jacobsen, 2002).  

 
Jacobsen (2002) och Yin (2003) beskriver att det finns två olika sätt att framställa 

problemställningen givet en kvalitativ fallstudie, nämligen beskrivande och förkla-

rande. Vi har tidigare i detta metodavsnitt redogjort för att vi valt en beskrivande pro-

blemställning då vi genom att tolka vår empiri kan beskriva hur fenomenet uppfattas i 

den givna kontexten. Jacobsen (2002) beskriver även hur fallstudier även lämpar sig 

väl för teoriutveckling, där vi genom att gå på djupet i ett enskilt fall eventuellt kan 

hitta saker som vi inte hade klart för oss i förväg. Dessa resultat kan på så vis skapa 

hypoteser som senare kan prövas genom andra fallstudier eller andra typer av studier. 
 

 Praktisk undersökningsmetod 4.2
 Val av fallorganisation 4.2.1

Vi var på förhand intresserade av att studera effektivitet inom offentliga verksamheter 

i och med dess speciella kontext i förhållande till den privata sektorn med avseende 

på styrningen och den organisatoriska effektiviteten. Av denna anledning skickades 

en förfrågan ut till Örebro kommun, vilket resulterade i ett möte med kommuns eko-

nomidirektör. Under detta möte diskuterades tre möjliga uppsatsförslag. Efter noga 

avvägningar, samt efter att läst in oss på området, valde vi att studera effektivitet i 

samband med ett nyligen sjösatt projekt, Örebro kommuns servicecenter. Projektet 

innebär att Örebro kommun, genom servicecentret, ska göra vardagen enklare för 

medborgarna, samt att de genom detta arbete vill effektivisera de interna förvaltning-

arna. Därmed kan man säga att studien har inslag av att vara en beställd undersök-

ning. Denscombe (2009) beskriver att detta kan begränsa forskarens handlingsmöjlig-

heter då vi indirekt fick ett uppdrag och undersökningsområde och där vi inte gjorde 

något verkligt val när det gäller fall. Då det valda förslaget saknade en framtagen pro-

blemformulering samt forskningsfråga möjliggjorde detta för oss att själva söka en 

mer detaljerad inriktning för det valda studieområdet, vilket även möjliggjorde för oss 

att lyfta fram frågor som vi anser är intressanta att studera. Detta beskrivs av 

Denscombe (2009) likt ett fall som är “intressant i sig själv”. Det vi finner intressant 

med att studera kommuner är dess komplexa miljö, där olika typer av verksamhets-

funktioner, vilka inrymmer medarbetare med olika bakgrund och expertis, ska sam-

ordnas under en och samma organisation. Det är även av stort värde för medborgare, 
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kunder och företag, att kommunens processer fungerar på bästa möjliga sätt, vilket 

innebär att de tilldelade resurserna kan utnyttjas mer effektivt.  

 

 Urval och begränsningar 4.2.2

Då valet av fallorganisation behövts anpassats utefter studiens andra forskningsfråga, 

vilken berör mötet med servicecentret, har vissa urvalskriterier arbetats fram. Detta 

var nödvändigt för att möjliggöra att den empiri som togs fram kunde svara mot 

denna fråga. För att säkerställa att den valda förvaltningen uppfyllde dessa kriterier 

hölls ett kortare telefonmöte med olika förvaltningschefer som kontaktades i syfte för 

att eventuellt utföra studien på dennes förvaltning. Efter telefonmötena med respek-

tive förvaltning valdes socialförvaltningen ut. Anledningen till detta var att vi på för-

hand ansåg att det skulle vara mer intressant att studera en förvaltning där de tjänster 

som erbjuds även är av speciell karaktär. Efter detta påbörjades arbetet med att ta 

fram lämpliga respondenter samt att boka in intervjuer. Vi kommer nedan att presen-

tera urvalskriterierna givet denna studie; 

 

1) Förvaltningen är involverad i arbetet med servicecentret på så vis att de har läm-

nat över arbetsuppgifter som servicecentret numera förfogar över. Anledningen 

till denna avgränsning är direkt kopplat till denna studies syfte och andra fråge-

ställning, samt att vi vill minimera risken för att respondenterna inte hade en 

koppling till servicecentret.  

 

2) De arbetsuppgifter som flyttats över till servicecentret ska vara kända av förvalt-

ningens medarbetare. Med detta ville vi undvika att respondenterna inte kunde 

redogöra för dennes upplevelser av, och i mötet med servicecentret. 

 

3) Fallstudien genomfördes på en och samma förvaltning. Detta beslut togs då vi ge-

nom valet av en fallstudie vill vi fokusera på att undersöka den givna kontexten. I 

och med detta togs beslutet att inte involvera olika förvaltningar då motivet och 

anledningen till hur mycket som lyfts över till servicecentret kan variera mellan de 

olika förvaltningarna, samt att vissa förvaltningar arbetat längre med detta än 

andra.  
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 Val av respondenter 4.2.2.1

Respondenterna skulle motsvaras av olika yrkesroller inom förvaltningen. Detta då vi, 

likt Brorström (1990), sökte eventuella skillnader i hur effektivitet kommer till uttryck 

och kan härledas till respondentens position och befattning inom förvaltningen. Uti-

från detta togs beslutet att vi ville ringa in följande typer av respondenter från den 

valda förvaltningen; 

 

1) Förvaltningschef: Då förvaltningschefen har det övergripande ansvaret för för-

valtningen fann vi det intressant att se dennes uppfattning av fenomenet utifrån 

dennes yrkesroll. Denna intervju kunde även möjliggöra för frågor och informat-

ion om sådant som exempelvis tjänstemännen inte har inblick i, då förvaltnings-

chefen är den som från förvaltningen arbetar närmast politikerna och övriga på de 

övre hierarkiska nivåerna. 

 

2) En till två enhetschefer: Den bakomliggande tanken med dessa två respondenter 

var att de arbetar närmare de verksamhetsaktiva medarbetarna i förvaltningen. 

Likväl som de även har det övergripande ansvaret för den givna enhetens arbete, 

varpå de torde vara involverade i det som involverar den givna enheten och ser-

vicecentret. 

 

3) Samordnare: Under det telefonmöte som hölls med kontaktpersonen från förvalt-

ningen föreslogs det att vi skulle intervjua den person som var förvaltningens re-

presentant vid den kommungemensamma arbetsgruppen i arbetet med service-

centret. Denna intervju kunde då eventuellt svara på frågor rörande arbetsproces-

sen i det förberedande arbetet med servicecentret, hur besluten togs för vad som 

skulle flyttas över till servicecentret et cetera. 

 

4) En till två verksamhetsnära tjänstemän: Dessa respondenter är de som dagligen 

arbetar med den tjänst som socialtjänsten erbjuder, samt att dessa är de som arbe-

tar närmast brukarna som är i behov av förvaltningens tjänster. Det är även på 

denna nivå i förvaltningen där eventuella arbetsuppgifter och moment flyttats över 

till servicecentret. Dessa respondenter kan delge sin uppfattning och åsikt om hur 

denna process har fungerat, vad som har fungerat bra respektive mindre bra, samt 

hur de har påverkats av att servicecentret nu utför en del av deras arbetsuppgifter. 
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5) Enhetschefen för servicecentret: Valet att ta in en respondent som inte arbetar 

inom socialförvaltningen gjordes för att vi ville få en bättre bild över servicecent-

ret. Att enbart ta del av förvaltningens uppfattning av servicecentret, samt av den 

information som fanns på webben kändes på förhand otillräckligt. Denna intervju 

möjliggjorde även för oss att se på eventuella skillnader i uppfattningen av effek-

tivitet mellan de olika verksamheterna vilket kan vara intressant att belysa. Dessu-

tom öppnade denna intervju även upp för en annan bild av mötet med förvaltning-

en. 

 

Efter att ha meddelat vår kontaktperson på förvaltningen om dessa urvalskriterier 

återkopplade denne med förslag på datum och tid för intervjuer. Det var även denne 

som genomförde det slutliga urvalet, baserat på ovan kriterier. I och med detta har vi 

själva inte kunnat påverka valet av respondenter fullt ut, utan ett snöbollsurval har 

tillämpats (Bryman & Bell, 2005; Denscombe, 2009). För att minimera risken att vi 

genom denna typ av urval blir tilldelade respondenter som inte ansågs representativa 

informerades vår kontaktperson i ett tidigt skede om studies ovan beskrivna urvalskri-

terier för respondenter. Nedan presenteras de utvalda respondenterna; 
 

ENHETSCHEF	  SERVICECENTRET	  
Kom	   direkt	   från	   näringslivet	   och	   har	   en	   bakgrund	   främst	   som	   konsult	   inom	   tele-‐
coaching.	  Var	   från	  början	  projektledare	  men	  arbetar	  sedan	  starten	  av	  SC	  mer	  med	  
övergripande	  planering,	  vilka	  ärenden	  SC	  ska	  ta	   in,	  överenskommelser	  med	  förvalt-‐
ningarna	  och	  chef	  över	  sin	  egen	  verksamhet,	  vilket	   inkluderar	  stöttning	  av	  grupple-‐
dare	  och	  samarbete	  med	  stödstaben.	  
 

FÖRVALTNINGSCHEF	  
Socionom	  i	  grunden	  som	  har	  varit	  kommunalarbetare	  sedan	  80-‐talet	  och	  blev	  högsta	  
chef	   för	   förvaltningen	   2003.	   Ansvarar	   för	   ekonomi,	   personal	   och	   verksamhetsut-‐
veckling.	   Samarbetar	   med	   de	   politiska	   nämnderna,	   stödstaben	   och	   understående	  
chefer.	  Har	  ingen	  brukarkontakt	  i	  sitt	  vardagliga	  arbete.	  
 
VERKSAMHETSCHEF 

Familjeterapeut	  med	  erfarenheter	  av	  arbete	  med	  barn	  och	  unga	  sedan	  tidigt	  80-‐tal.	  
Har	  sedan	  början	  på	  2000-‐talet	  arbetat	  sig	  upp	  i	  olika	  chefsroller	  till	  att	  idag	  arbeta	  
och	  ansvara	  för	  bland	  annat	  strukturer,	  utredningar	  och	  utförandet.	  Har	  nästan	  ing-‐
en	  brukarkontakt	  längre.	  
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ENHETSCHEF	   
Socialsekreterare	  sedan	  slutet	  på	  70-‐talet	  som	  blev	  ledare	  och	  senare	  chef	   i	  mitten	  
av	  90-‐talet.	  Ansvarar	   för	  medarbetarna	   i	  enheten	  och	  att	   fördela	  resurser	  på	  bästa	  
sätt.	  Har	  ingen	  brukarkontakt	  i	  sitt	  dagliga	  arbete.	  
 

SAMORDNANDE	  ADMINISTRATÖR	   
Utbildad	   sociolog	   som	  mest	   arbetat	   som	   socialsekreterare	   och	   en	   kortare	   tid	   som	  
nämndsekreterare.	  Är	  administrativt	  stöd	  till	  cheferna	  inom	  förvaltningen,	  vilket	  in-‐
nebär	  skrivande	  av	  rapporter,	  statistik	  och	  utredningar,	  är	  även	  delaktig	  i	  en	  del	  ut-‐
vecklingsarbete	  som	  processkartläggningar	  och	   fokusgrupper.	  Var	  även	   förvaltning-‐
ens	  utsedde	  i	  förberedelsegruppen	  innan	  servicecenter	  startades.	  Har	  sällan	  brukar-‐
kontakt.	  
 

ADMINISTRATÖR	   
Socialförvaltningsassistent	   som	   arbetat	   i	   kommunen	   sedan	   slutet	   på	   70-‐talet.	   Tar	  
emot	  mycket	  av	  de	  ärenden	  som	  kommer	   in	  till	   förvaltningen	  via	  olika	  kanaler	  och	  
fördelar	  dessa	   till	   rätt	  persons	  bord.	  Är	   sedan	  ett	  par	  år	   tillbaka	  även	   tillförordnad	  
gruppledare	  för	  hela	  förvaltningens	  administration.	  Har	  brukarkontakt.	  
 

MOTTAGNINGSGRUPPEN,	  HANDLÄGGARE 

Socialsekreterare	  som	  sedan	  1995	  arbetat	  inom	  socialtjänsten.	  Är	  den	  som	  först	  träf-‐
far	  nya	  brukare	  och	  gör	  förhandsbedömningar	  utifrån	  inkomna	  uppgifter	  för	  om	  ut-‐
redningar	   ska	   startas	   eller	   ej.	   Konsulterar	   även	  med	   olika	   professionella	   yrkesutö-‐
vare.	  
 

 Datainsamlingsmetod 4.2.3

Då vi valt att genomföra en fallstudie möjliggjorde detta för oss att använda både be-

fintlig teori och forskning, men även av empirisk data vi själva samlat in vid denna 

studie (Bryman & Bell, 2005). Denna spridning av insamlingsmetod har möjliggjort 

för oss att studera fenomenet utifrån olika perspektiv. Vidare anser vi även att detta 

har bidragit till en bättre kunskap för studieområdet. Insamlingen av data har skett i 

olika stadier under studiens arbetsgång vilka kommer att förtydligas nedan. 

 

I denna studies inledande fas fanns ett behov av att skapa en övergripande förståelse 

inför ämnet och forskningsområdet som denna studie behandlar. Detta gjordes genom 

att ta del av vetenskapliga publikationer i form av artiklar och böcker som behandlade 

teorier kopplade till effektivitet och vad detta kan vara, samt om och hur detta har 

studerats tidigare. Sökningen av dessa publikationer genomfördes på universitetsbib-
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liotekets databas genom bland annat Diva, Summon och Libris. För att bredda sök-

ningen användes även Google Scholar och Monash University Library Search, då en 

av studenterna till denna studie har tillgång till Monash databas efter att ha studerat 

vid detta universitet. Utöver detta har även publikationer utgivna av bland annat SKL, 

Regeringskansliet och liknande offentliga institutioner skett genom respektive organi-

sations hemsida. Under insamlingen av sekundärdata åligger det ett stort ansvar hos 

oss att validera den information vi tagit del av. Därför har vi i största mån försökt att 

utgå från ursprungskällan för öka kvaliteten i teorin samt för att undvika att viktig in-

formation förbises. Utöver detta har ett krav varit att samtliga vetenskapliga artiklar 

som har tillämpats för denna studie ska vara ”Peer-Review”, detta för att säkerställa 

att artikeln i fråga är granskad av oberoende parter för att säkerställa dess kvalitet 

(Christensen et al, 2010). 

 

I arbetet med att söka rätt typ av litteratur och vetenskapliga artiklar användes sök-

ningsord både på engelska och svenska, exempelvis; ”NPM”, ”New Public Manage-

ment in Public Sector”, ”efficiency”, ”internal efficiency”, ”Efficiency in Munici-

pality”, ”Efficiency in Public Sector”, ”kommunal effektivitet”, ”effektivitet i offent-

lig sektor”, ”inter och extern effektivitet”, et cetera. I många fall har även de veten-

skapliga artiklarnas referenser och källförteckningar varit till god hjälp för att hitta, 

samt ringa in, ytterligare litteratur inom forskningsområdet. 

 

I detta skede, när litteratur till den teoretiska referensramen samlades in, påbörjades 

utformningen av denna studies inledande kapitel och den teoretiska referensramen. 

Allt eftersom studien fortlöpte uppdaterades dessa kapitel då ny kunskap inom forsk-

ningsområdet tillkom. Den teoretiska referensramen utgjorde sedan den grund för vil-

ken analys av den insamlade empiriska primärdatan gjordes. 

 

Den empiri som presenteras i kapitel 5 består till viss del av data i form av officiella 

dokument som publicerats på Örebro kommuns hemsida, exempelvis; policys, värde-

grund, ÖSB (övergripande strategier och budget) med mera. Då dessa dokument är 

publicerade och tillhandahålls av den studerade organisationen är det viktigt att reso-

nera kring huruvida dokumenten kan vara vinklade till organisationens fördel, och 

vad de i och med detta kan ha valt att utelämna viss information. 
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Empirisk data genererades vid de sju semi-strukturerade intervjuer som genomfördes 

inom socialförvaltningen och på servicecentret. Dessa intervjuer har sedan bearbetats 

och utgörs av delar i kapitel 5 där empirin presenteras. De sju intervjuerna genomför-

des under en period av två veckor, varpå samtliga intervjuer hölls vid den givna re-

spondentens arbetsplats. Då vi har varit medvetna om det som Christensen et al 

(2010) påpekar, att arbetet med att erhålla empiriskdata i form av intervjuer är en 

tidskrävande arbetsuppgift, har vi haft denna tidsaspekt i åtanke redan i ett tidigt 

skede av planeringen. Nedan följer en redogörelse för hur dessa intervjuer har gått till. 

 

 Genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna 4.2.4

I inledningen av detta metodkapitel redogjorde vi för studiens angreppssätt och an-

sats, varpå vi utifrån detta motiverade valet av semistrukturerade intervjuer där frå-

gorna utformats av en framtagen intervjuguide, se avsnitt 4.2.4.1 samt bilaga 1 och 2. 

Dessa frågor utarbetades av den analysmodell som tidigare beskrivits i avsnitt 3.2.  

 

Valet av att använda öppna frågor motiveras av att vi ville möjliggöra för responden-

ten att berätta sin historia, på det sätt som den önskar att uttrycka sig. Detta följer 

även av studiens syfte då vi ville fånga respondenternas subjektiva uppfattning av ef-

fektivitetsbegreppet, varpå öppna frågor minimerar risken för att oavsiktligt leda eller 

styra respondenten (Trost, 2010). Fördelen, vilket även ligger i linje med studiens 

syfte, är genom att ställa öppna frågor ge respondenten möjlighet att själv ge uttryck 

för- och sätta egna ord på vad effektivitet innebär för denne. Det lämnar även möjlig-

het för oss att under intervjun ställa eventuella följdfrågor, vilka kan komma att vara 

situationsspecifika baserat på de svar som respondenten delger.  Dessa följdfrågor 

möjliggör för att erhålla mer detaljerade beskrivningar och perspektiv av responden-

tens uppfattning. Dessa fördelar är i denna studie oerhört viktiga då vi sedan tidigare 

redogjort för att vi söker och är intresserade av respondentens egna, subjektiva upp-

fattning av fenomenet (Bryman & Bell, 2005; Christensen, et.al., 2010). De fördelar 

som belysts ovan ansågs väga upp för de nackdelar som kopplas samman med denna 

typ av metod, exempelvis att det är mer tidskrävande att transkribera och koda 

materialet, att respondenten lättare kan sväva iväg i sin redogörelse, samt att det krä-

ver mer av respondenten i fråga (Bryman & Bell, 2005; Christensen, et.al., 2010). 
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Respondenterna var sedan tidigare informerade om vad studiens syftade till att under-

söka; hur effektivitet uppfattas av medarbetarna i den givna förvaltningen, samt vad 

mötet med servicecentret gett upphov till med avseende på effektiviteten. Då vi hade 

för avsikt att tolka och analysera medarbetarnas subjektiva uppfattning medförde 

detta att en begränsad beskrivning av studien gjordes. Detta kan ha påverkat kvali-

teten i intervjuerna. Detta då respondenterna genom mer utförlig information kunde 

ha förberett sig inför den kommande intervjun, varav vi ansåg att vi genom detta be-

slut kunde erhålla mer uppriktiga och öppna svar från respondenterna. Detta argument 

gäller även för att respondenterna inte fick ta del av de tänkta frågorna på förhand. 

Respondenterna var även informerade om hur lång tid intervjun skulle komma att ta, 

samt att det var öppna frågor. 

 

Under samtliga intervjutillfällen antog de båda intervjuarna olika roller. Det utsågs en 

huvudsaklig intervjuare som hade det huvudsakliga ansvaret för frågorna, den andra 

personen var främst ansvarig för inspelning samt att föra anteckningar. Detta möjlig-

gjorde för oss att kunna anteckna sådant som inte kommer till uttryck på en inspel-

ning, exempelvis kroppsspråk och en beskrivning av den kontext som intervjun hölls 

vid. Den sistnämnde hade även möjlighet att ställa följdfrågor samt att denne ansva-

rade för att se till att tidschemat hölls för att minimera risken att vissa frågor inte hann 

ställas. En diskussion fördes även kring huruvida vi som intervjuare skulle uppträda i 

form av kroppsspråk, klädsel och ordval, för att möjliggöra att respondenten skulle 

känna sig trygg vid intervjutillfället (Denscombe, 2009). Slutligen fanns det möjlighet 

att inför samtliga intervjuer förbereda utrustning och dylikt i det rum som intervjuerna 

hölls vid innan intervjun startade (Bryman & Bell, 2005, Denscombe, 2009; Trost, 

2010). 

 

Det som ovan redogjorts för, gällande den information som respondenterna på för-

hand fick ta del av, samt hur intervjuarna skulle agera under intervjutillfällena, togs i 

beaktning för att säkerställa att respondenterna upplevde en trygghet och tilltro vid 

intervjutillfället (Trost, 2010). Utöver detta behövdes det även tas hänsyn till vart in-

tervjun skulle hållas för att öka respondentens trygghet samt för att kvalitetssäkra in-

tervjuerna (Bryman & Bell, 2005; Denscombe, 2009; Trost, 2010).). Detta togs i 

åtanke varav samtliga intervjuer hölls på respektive respondents arbetsplats, vilket 

Bryman & Bell (2005) beskriver kan upplevas av respondenten som dess naturliga 
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miljö. Det som vi fram tills nu redogjort för är sådant som Bryman & Bell (2005) be-

skriver kan komma att påverka det empiriska material som samlas in.  

 

Samtliga intervjuer spelade in med teknisk utrustning för att underlätta arbetet med 

transkriberingen. Genom att transkribera samtliga intervjuer i sin helhet skapas en 

större trovärdighet i och med att intervjun kan återges i dess exakta form (Merriam, 

1994). Vidare informerades samtliga respondenter, via det förberedande mail som 

gick ut några dagar innan intervjun, att intervjun skulle komma att spelas in. I detta 

mail tillfrågades samtliga respondenter om de önskade att vara anonyma. Denna in-

formation upprepades även innan intervjun startade för att säkerställa att respondenten 

var medveten gällande detta. Frågan om respondenten önskade att vara anonym ställ-

des innan intervjun startade samt att frågan upprepades efter avslutad intervju med 

hänsyn till att respondenten kan kommit att ångra sig angående detta. Vi förklarade 

även vid detta tillfälle att full anonymitet inte kan uppfyllas, då det framgår i studien 

vilka yrkestitlar respondenterna innehar, samt att det är vid socialförvaltningen vid 

Örebro kommun som studien hölls. Detta var inget problem för samtliga responden-

ter, varav ett fåtal hade en önskan om att deras namn inte skulle förekomma i studien. 

Denna önskan har givetvis uppfyllts, varpå vi valt att inte publicera namn på någon av 

respondenterna.  

 

 Intervjuguide 4.2.4.1

Inför de planerade intervjuerna upprättades en intervjuguide, se bilaga 1 och 2. Dessa 

intervjuguider presenterar de huvudsakliga och på förhand framtagna frågorna som 

ställdes vid intervjutillfällena. Då vi i denna studie vill komma nära respondenterna 

och låta de berätta sin egen historia var frågorna konstruerade för att uppfattas som 

väldigt breda och öppna, samt att dessa representerade olika frågeområden (Trost, 

2010). På grund av de breda och öppna frågorna, samt respondentens historia, gavs 

öppningar för oss som intervjuare att ställa eventuella följdfrågor. I och med detta 

presenterades de följdfrågor som ansågs mest relevanta, för behandling i empirin, i de 

två intervjuguiderna. 

 

När arbetet med att utforma en intervjuguide påbörjades fanns det en medvetenhet 

redan från start att en och samma intervjuguide inte kunde tillämpas för samtliga re-

spondenter. Först å främst för att en av de sju respondenterna inte tillhörde socialför-
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valtningen utan arbetade vid en annan enhet, samt att de sex respondenterna inom 

samma förvaltning har olika yrkesroller. Då vi i denna studie delvis söker eventuella 

skillnader i respondenternas uppfattning, samt att liknande studier exempelvis Bror-

ström (1990) visat på skillnader i uppfattningen och delvis förklarat detta genom de 

olika yrkesrollerna och befattningarna, fanns en förståelse för att intervjuguiderna be-

hövde ta hänsyn till detta. I och med detta utarbetades två olika intervjuguider, där 

formuleringen för de huvudsakliga frågorna anpassades för respondentens yrkesroll 

och ansvarsområde. Exempelvis var det nödvändigt att i intervjun med respondenten 

vid servicecentret be denna att redogöra för hur processen sett ut i arbetet med ser-

vicecentret, både innan och efter februari 2014, samt hur det ”dagliga” arbetet ser ut i 

denna organisation. Likväl som förvaltningschefen för socialförvaltningen fick redo-

göra för frågor rörande organisationens uppbyggnad, vilka som ingår i förvaltningen 

och vad deras uppdrag är. Trost (2010) förklarar även detta genom att beskriva att 

samtliga intervjuguider måste vara jämförbara och att innehållet ska vara detsamma, 

däremot behöver innehållet inte vara identiska. Av den anledningen är det viktigt att 

poängtera att frågorna som presenteras i intervjuguiden är en mall, varav hur frågan 

formuleras har anpassats efter den givna respondentens svar samt yrkesroll. 

 

De två intervjuguiderna finns presenterade som bilagor, varpå intervjuguiderna pre-

senterar huvudfrågorna som ställdes under intervjun samt de mest centrala följdfrå-

gorna. Bilaga 1 redogör för de frågor som ställdes till respondenterna inom förvalt-

ningen. Bilaga 2 är den guide som användes vid intervjun på servicecentret. Utöver de 

frågor som presenteras i de olika tabellerna finns en ”spalt” som visar på den koppling 

som kan identifieras mellan frågeformuleringarna, teorin och analysmodellen. Denna 

koppling är viktig att redovisa då den stärker studiens tillförlitlighet samt att det visar 

på hur frågorna som ställts svarar för den teoretiska bakgrunden (Bryman & Bell, 

2005). 

 

I och med att vi valt att redovisa för de mest centrala frågorna samt följdfrågorna som 

uppkom vid intervjun har intervjuguiden behövts uppdateras i efterhand, både spalten 

för ”frågor” samt ”teori”. Gällande frågorna rörande mål, resurser och kvalitet (*) 

kopplat till effektivitet, tillämpade inte alla respondenter dessa tre. För de responden-

ter som inte nämnde exempelvis mål formulerades frågorna om för att ändå kunna 

möjliggöra för respondentens åsikt och uppfattning av detta. 
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 Analysmetod 4.2.5

Efter att samtliga intervjuer transkriberats i sin helhet påbörjades arbetet med att färg-

koda den insamlade empirin för att möjliggöra en tydlighet och för att det lättare 

skulle kunna sammanställas. Detta material tolkades för att sedermera kunna färgko-

das och kategoriseras utefter de teman och element som presenterats i intervjuguider-

na, se avsnitt 4.2.3.1 ovan, samt bilaga 1 och 2. Gemensamt för samtliga kategorier är 

att de innehar ett socialkonstruktionistiskt element. Detta då vi kontinuerligt söker 

efter respondentens subjektiva uppfattning. Nedan följer en kortare beskrivning av 

dessa samt den empiri som kategoriserades inom de olika: 

 

Den studerade kontexten. Denna kategori har en svagare koppling till den huvudsak-

liga analysen, men är av yttersta vikt då vi behöver förstå kontexten, då uppfattningen 

av vad effektivitet är påverkas av den kontext, i vilken fenomenet ska studeras i. Un-

der detta tema samlades information om vad det är för typ av verksamhet förvaltning-

en bedriver, hur den hierarkiska ordningen ser ut inom förvaltningen och vad eller 

vilka faktorer och intressenter som förvaltningen måste svara mot. En annan del i 

detta tema är att förstå vad servicecentret i Örebro har för uppdrag, vad syftet är med 

servicecentret, hur det fungerar på verksamhetsnivå och hur den förberedande proces-

sen sett ut fram till starten i februari 2014 när servicecentret öppnade sina portar för 

medborgarna. 

 

Den studerade individen. Den andra kategorin grundas oavkortat i en av grundstenar-

na givet denna studie, att effektivitetsbegreppet är socialkonstruerat. För att överhu-

vudtaget kunna studera den individuella uppfattningen om effektivitet krävs en förstå-

else för vem den enskilde respondenten är. Detta då den enskilda respondendentens 

uppfattning om vad effektivitet är i mångt och mycket påverkas av dess erfarenheter, 

tidigare upplevelser och kunskap. Detta var även viktigt för det skede i analysen där 

en jämförelse av de olika respondenternas uppfattning av effektivitet och mötet med 

servicecentret genomfördes för att se om dessa olikheter kan kopplas samman med de 

olika yrkesrollerna. 

 

Effektivitet. Inom denna kategori var det viktigt att först och främst behandla den em-

piri där respondenten själv gav uttryck för vad effektivitet kan vara. Detta särskildes 

för det som respondenten uttryckte som, enligt denne, ”gemensamma”- eller förvalt-
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ningens åsikt.  Beroende på vad respondenten gav uttryck för, samt hur- och vilka be-

grepp denne valde att beskriva effektivitet med, ställdes följdfrågor om varför, hur 

och på vilket sätt denne exempelvis ansåg att effektivitet innebär detta. Detta gav 

upphov till nästkommande kategori. 

 

Mål, resurser & kvalitet. Inom denna kategori samlades empiri som rörde hur re-

spondenten beskrev dessa tre begrepp. De frågor som kopplas samman till denna ka-

tegori hade för avsikt att fånga respondentens uppfattning om vad dessa innefattar och 

betyder för denne.  

 

Servicentret & Mötet. Inom denna kategori samlades empiri rörande respondenternas 

beskrivning av arbetet med servicecentret, från det förberedande arbetet, till där de är 

idag. Under detta tema samlades även respondentens åsikt rörande SC:s eventuella 

påverkan på förvaltningens och den enskildes arbete. För att kunna möjliggöra en ana-

lys av denna kategori krävdes det att samtliga, ovan beskrivna, kategorier togs i be-

aktning. Exempelvis genom att lyfta fram hur respondenten beskriver detta i form av 

ordval och exempel för att eventuellt kunna matcha detta med vad respondenten tidi-

gare beskrev vad effektivitet, mål, resurser och kvalitet var för denne. 

 

När färgkodningen för respektive tema var genomförd sammanställdes detta för att 

kunna urskilja och tolka olika mönster, uttryck och val av begreppsanvändning. Dessa 

tolkningar har sedermera följts av en djupare diskussion för att i nästa steg gå tillbaka 

till den presenterade teorin för att med hjälp av denna skapa en förståelse för vad re-

spondenten gett uttryck för.  

 

Inför arbetet med att presentera empirin diskuterades tillvägagångssättet för att möj-

liggöra ett strukturerat och tydligt sätt att redovisa den insamlade empirin på. Då 

denna studie lägger stor vikt vid det som Ragneklint (2002) beskriver som ett social-

konstruktionistiskt synsätt följer vikten av att lyfta fram varje enskild respondents ut-

talande på ett så genuint och precist sätt som möjligt (Trost, 2010). Detta har vi haft i 

beaktning i upplägget och presentationen av empirin och analysen i kapitel 5 genom 

att i så hög grad som möjligt lyfta fram den enskilda respondentens yttranden. Dock 

har vi i vissa fall valt att sammanställa flertalet respondenters åsikt och presentera 
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denna som en gemensam, detta skedde då respondenterna hade liknande åsikter eller 

beskrev ett fenomen på liknande sätt. 

 

 Metodreflektion 4.2.6

Vi har under arbetets gång kontinuerligt strävat efter att återgå till ursprungskällan i 

det material vi tagit del av. Detta har inneburit att vi delvis har använt oss av äldre 

litteratur och artiklar. Detta är särskilt framträdande i de delar där vi behandlar effek-

tivitetsbegreppet och de olika ”approacherna”. Då mycket av den nyare forskning vi 

tagit del av utgår från dessa äldre källor, är det nödvändigt att gå tillbaka till ur-

sprungskällan för att styrka och själva skapa en uppfattning om hur effektivitetsbe-

greppet beskrivs. I studien har vi själva inte lagt någon vikt vid att ta ställning till vad 

effektivitet kan vara. Detta då vi ville minimera risken för att vår subjektiva uppfatt-

ning skulle återspeglas i studien. 
 

Ett problem är att det har varit svårt för oss att erhålla annat än svenskt publicerat lit-

teratur inom forskningsområdet för kommunal- och offentlig verksamhet, särskilt med 

anknytning till socialförvaltningen. Mycket av den internationella forskning visar på 

en offentlig sektor som är uppbyggd på ett annat sätt än den svenska, varpå vi inte 

funnit det relevant att behandla detta i denna studie. Inom kommun och förvaltnings-

forskningen har vi däremot försökt att finna mer aktuell litteratur med anledningen av 

att kommunala kontexten är dynamisk. 

 

Redan från start har vi med denna studie inte haft för avsikt att uppnå en hög grad av 

generaliserbarhet. Detta då Merriam (1988) förklarar att det är svårt att på ett veten-

skapligt sätt uppnå detta vid fallstudier. Istället är avsikten att gå på djupet med vad 

effektivitet kan vara inom socialförvaltningen och att även ta vara på möjligheten att 

studera Servicecentrets påverkan på denna medan det fortfarande kan anses nyetable-

rat. Däremot anser vi att studien har ett visst inslag, om än liten, av generaliserbarhet. 

Detta då samtliga svenska kommuner har en socialförvaltning, samtidigt som etable-

ringar av servicecenter blir alltmer vanligt. Vid generalisering av studien får man 

dock komma ihåg att Örebro kommun har en stor organisation och en stor socialför-

valtning vilket kan skilja sig jämfört med servicecenter som startar i mindre kommu-

ner.   
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Vi har i efterhand reflekterat över valet av förvaltning då det visade sig att socialför-

valtningen inte lämnat över mycket till servicecentret. Hade vi istället valt en annan 

förvaltning, eller alternativt fler, kunde detta eventuellt möjliggjort för en annan bild 

av mötet. Detta lämnar dock möjlighet för vidare studier inom samma område, varpå 

det skulle kunna generera en mer enhetlig bild av det studerade fenomenet.    

 

Det är av yttersta vikt att de aktuella respondenterna är representativa för det urval vi 

vill skildra och för att öka studiens tillförlitlighet. För att säkerställa detta utarbetades 

en profil för de urvalskriterier som ansågs lämpade för denna studies syfte. Vi kan  

ändå inte bortse från hur respondenterna valdes ut, då det slutgiltiga urvalet sköttes av 

vår kontaktperson vid förvaltningen. Även om denne tagit del av de urvalskriterier 

som presenterats i avsnitt 4.2.2. kan det vara intressant att reflektera över dennes re-

lation till de respondenter som valts ut. Utifrån detta fördes en diskussion över hur 

denne genomförde sitt urval, och för hur bedömningen av vilka som skulle represen-

tera förvaltningen såg ut. Vi är medvetna om den nackdel detta kan medföra, varav vi 

ställer oss frågan om vilka uppfattningar och berättelser vi gick “miste” om genom att 

vi själva inte kunde påverka det slutgiltiga urvalet. Vi har även reflekterat över att SC 

enbart representerades av en respondent. Vi hade i efterhand sett det intressant att 

även fånga uppfattningen av fenomenet inom SC:s hierarkiska nivåer. 
 

Vad gäller intervjuerna fördes en diskussion inför dessa rörande den optimala ord-

ningsföljden. Tyvärr hade vi ingen möjlighet att själva påverka denna i någon större 

grad. Vi kan först nu, när intervjuerna är genomförda, reflektera över huruvida detta 

kan ha påverkat studiens kvalitet. Däremot har vi haft möjlighet att återkoppla till re-

spondenterna i efterhand för att följa upp eventuella frågor och funderingar som upp-

kommit under senare intervjutillfällen. 
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 Empiri & Analys 5
I detta kapitel kombineras en presentation av denna studies empiri och analys. Ka-

pitlets disposition följer av ett inledande avsnitt som behandlar fallorganisationens 

kontext. Detta följs av ett avsnitt som behandlar effektivitet inom socialförvaltningen, 

i detta avsnitt behandlas effektivitet på chef- respektive tjänstemannanivå och slutlig-

en inom servicecentret. Kapitlets avslutande avsnitt behandlar mötet mellan förvalt-

ningen och servicecentret. Samtliga avsnitt inleds med tillhörande empiri vilket se-

dermera följs av en analys.  

 

 Fallorganisationens kontext  5.1
Denna del av empirin avser att beskriva vad socialförvaltningen vid Örebro kommun 

gör, samt vad som utgörs dess kontext.  

 

 Socialförvaltningen vid Örebro kommun 5.1.1

Socialförvaltningen är en av 12 förvaltningar inom Örebro kommun och ansvarar för 

bland annat förebyggande arbete, social omsorg, råd, stöd, behandling och ekonomisk 

rådgivning, samt annat bistånd till familjer och enskilda (Örebro kommun, 2014b). 

Verksamheten är fördelad på fyra områden; förebyggande och mottagning, barn och 

familj, ungdom och familj och vuxen. Förvaltningen är uppbyggd utmed en vertikal 

hierarki där det övre skiktet består av en övergripande förvaltningschef och två verk-

samhetschefer som skär igenom hela organisationen. Varje verksamhetsområde inne-

fattas dessutom enhetschefer för olika avdelningar, där dessa ansvarar för ett visst an-

tal gruppledare som i sin tur leder personalen i bottenlinjen; handläggare, administra-

törer och liknande. Tillsammans utgör dessa en personalstyrka på ca 400 personer, 

varav dessa står under två socialnämnder som utgörs av folkvalda politiker. Allt ar-

bete i socialförvaltningen omgärdas av hård lagstiftning och sekretess. Förvaltningen 

styrs av ett antal lagar och riktlinjer såsom socialtjänstlagen, lagen om vård av unga, 

Örebro kommuns medarbetarpolicy, barnkonventionen med flera. Utöver detta måste 

samtliga förvaltningar förhålla sig till Örebro kommuns övergripande styrning och 

budget (ÖSB). 

 

Processen i socialförvaltningen startar med att ärenden kommer in genom anmälan 

eller ansökan till mottagningsgruppen. Dessa ärenden kan röra missbruk, oförmåga att 
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hantera pengar, omhändertagande av barn, barn som blivit utsatt för- eller bevittnat 

våld med mera. Ärendena tas emot av socialsekreterarna som registrerar och aktuali-

serar, varpå mottagningsgruppen tar första kontakten med brukaren om det anses 

nödvändigt att starta en utredning, vilken i så fall genomförs av utredningsenheterna.  

 

I februari 2014 etablerades ett servicecenter (SC) i Örebro kommun, vilket innebar att 

ett antal arbetsuppgifter som tidigare låg ute hos de olika förvaltningarna fördes över 

till SC. Detta innebar även att kommunens tidigare ingångar lades ner och istället 

samlades dessa hos SC (Örebro Kommun, 2014b). I slutet av oktober, sex månader 

efter planerad start, började SC hantera de överenskomna ärendena från Socialförvalt-

ningen; telefonslingan (3090) och ”enkla-faderskap”. 

 

 Effektivitet 5.2
Detta avsnitt behandlar del 1 av analysmodellen (se avsnitt 3.2) där vi utifrån empirin 

ska analysera och tolka respondenternas uppfattning av effektivitet. Detta för att se-

dermera jämföra respondenternas uppfattningar inom förvaltningen. Avsnittet startar 

med en presentation av empirin med tillhörande analys för förvaltningen. Detta följs 

av empiri samt analys för servicecentret. 

 

 Empiri – Effektivitet i socialförvaltningen 5.2.1

Chefer 

När de respondenterna som innehar en chefsroll fick frågan ”vad innebär effektivitet 

för dig?” gav dessa uttryck för att effektivitet har med hur man använder resurser. 

Förvaltningschefen och enhetschefen uttrycker att det viktigt att man använder sina 

resurser på rätt sätt och att man får ut det mesta möjliga. Förvaltningschefen betonar; 

”Att man också försöker koncentrera sina resurser på där de behövs mest, istället för 

att kanske jobba och vara där det är som enklast.” Verksamhetschefen beskriver ef-

fektivitet som användandet av resurserna på ett medvetet strategiskt sätt och att ha en 

organisation som är så bra som möjligt för brukarna. Denne talade även i termer om 

behovet av att ha tillgängliga resurser för att hantera situationer som ställer nya krav 

på organisationen, ”att vi har möjligheter att hänga med”, då organisationen har ett 

behov av att vara flexibel. Exempelvis har det från och med den 1 oktober 2014 till-

kommit en ny lagstiftning, varpå detta har resulterat i att de aldrig haft så mycket ar-
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bete sedan de startade mäta inflödet i januari 2013; ”som det är nu håller vi på att 

drunkna [...] Då är frågan den, effektiviteten när personalen håller på att drunkna på 

utredningsavdelningen, jaa.. [...] Ibland är vi väldigt effektiva och ibland vet jag inte 

om vi är så effektiva när det gäller resursutnyttjandet.” I och med detta beskriver 

verksamhetschefen hur de tittar mycket på vad socialsekreterare behöver för stöd i sitt 

arbete, ett arbete som involverar ett nytänkande. Exempelvis undersöks det hur de kan 

bli mer effektiva med e-tjänster. 

 

För enhetschefen handlar det i första hand om tid och kvalitet i form av att man sam-

lar in rätt underlag. Att arbetet är för brukarna är ett genomgående tema och förvalt-

ningschefen förklarar att det för denne är väldigt viktigt att medborgarna har förtro-

ende för socialtjänsten och att socialtjänsten har legitimitet i samhället. Förvaltnings-

chefen beskriver hur de mäter väldigt mycket inom socialförvaltningen och att de ge-

nom detta även försöker få fram det här med kvalitet i det de mäter. Vidare exemplifi-

erar förvaltningschefen detta genom att ge uttryck för att det är viktigt att se till den 

tänkta effekten och kvaliteten av den tjänst de tillhandahåller, “vad är effekten som vi 

tänker få ut av den här?”, där denne ger ett exempel på en kvalitativ effekt som att 

barn ska bli tryggare i deras familjer, eller att brukaren som söker stöd ska må bättre. 

Det är enligt förvaltningschefen väldigt viktigt att man mäter och ser över detta, vilket 

de ständigt gör. Verksamhetschefen är även inne på samma spår när denne ger uttryck 

för att effektivitet handlar om att ha mål, då dessa öppnar upp för att ställa frågor som 

exempelvis; ”varför gör vi på detta sätt?” och “vad är drivkraften i detta?” Vidare 

beskriver verksamhetschefen att effektivitet för denne även innebär att samordna och 

vara tydlig med varför man gör det man gör, varpå detta skapar en enkelhet i flödena 

och i samarbetet. 

 

Samtliga chefer poängterar hur de i förvaltningen arbetar på uppdrag av politikerna, 

varpå dessa arbetar på uppdrag av medborgarna. De politiska målen ska enligt verk-

samhetschefen vägleda förvaltningens arbete, varpå enhetschefen uttrycker att man i 

och med detta inte kan ha vilka egna mål som helst. Vidare beskriver förvaltningsche-

fen hur de får indikatorer ovanifrån vilka grundar sig i de politiska målen och ÖSB:n 

(övergripande strategier och budget). ”Det är de här ni ska mäta. [...] Det är det här 

som ni ska visa resultat på”. Förvaltningschefen har sedan en egen driftsnämnd som 

jobbar med ÖSB-målen, finjusterar dessa och översätter dessa till ännu tydligare mål. 
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Verksamhetschefen beskriver hur de sedan arbetar med att översätta ÖSB målen och 

att dessa ska ge vägledning inom förvaltningen. ”[...] ÖSB är de övergripande målen 

och de övergripande utifrån de kommunala, de måste vara ledstjärnan [...] Har inte 

enhetscheferna kläm på de övergripande politiska målen, då är man liksom körd på 

något vis.” Verksamhetschefen ger även uttryck för att ÖSB-målen mer eller mindre 

passar in i deras verksamhet, då de även har andra mål som styrs av sociallagen. 

Denne beskriver även hur de i deras verksamhet har en intention att “banta ner”, för 

att göra målen mer begripliga utifrån det konkreta de gör. Detta görs genom att de po-

litiska och övergripande målen operationaliseras ner, tillsammans med medarbetarna, 

till mer verksamhetsspecifika mål. “Vi kan se att på medarbetarnivå måste man tyd-

liggöra målen mycket mer specifikt [...] Det här måste följas upp med regelbunden-

het.” Enhetschefen beskriver att de verksamhetsnära målen rör sig om väldigt få, 2-3 

stycken, där denne menar på att har man fler än dessa finns det risk för att de försvin-

ner.”[...] ska man ha en effektiv verksamhet så måste man ha väldigt få mål som man 

riktar sig mot och kan följa upp.” Enhetschefen är av åsikten att målen är viktiga för 

att det är ett sätt att organisera verksamheten och genom detta få en tydlighet; ”att vi 

alla går åt samma håll”, varpå denne utvecklar detta med att beskriva att det även är 

viktigt för personalen, vad de ska inrikta sig på och vad de ska uppnå. Dessa mål följs 

upp av de själva som genomför olika mätningar. 

 

Tjänstemän 

För den samordnande administratören handlar effektivitet om att; ”hinna med mina 

arbetsuppgifter på ett bra sätt och att leverera inom utsatta tidsramar”. Denne ger 

även uttryck för att effektivitet kan bero lite grann på vilket yrke du har, och beskriver 

att det på socialförvaltningen handlar om att hjälpa människor som har behov av stöd 

och skydda barn från dåliga miljöer. Likt den samordnande administratören beskriver 

handläggaren från mottagningsgruppen att effektivitet har att göra med hur man utför 

sina arbetsuppgifter; ”att man utför sina arbetsuppgifter på ett rättssäkert sätt och på 

så kort tid som möjligt.” Vidare beskriver handläggaren att effektivitet även innebär 

att man har ett flöde som gynnar den enskilde, att man inte stoppar upp processen och 

att folk inte ska behöva vänta på en kontakt eller ett beslut. Det ska, enligt denne, fin-

nas ett flöde som hänger ihop med socialförvaltningens lagstiftning. Till skillnad från 

övriga tjänstemän beskriver administratören att effektivitet är att ha en bra anda i ar-

betslaget, att arbetsplatsen är bra och att man får de förutsättningar som behövs för att 
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utföra arbetsuppgifterna. Administratören beskriver även effektivitet som; ”att man 

gör sitt arbete på ett bättre sätt och att man inte gör att det blir mer omständligt... om 

alla gör, inte likadant men nästan likadant iallafall, blir det enklare när man ska 

hoppa in för varandra. Att man har en mall som kan hjälpa en att förstå, det går ju 

snabbare”.  

 

Enligt den samordnande administratören är kvalitet ”ett korrekt utfört jobb”, varpå 

detta uppnås genom att ta vara på de möjligheter och verktyg som finns. Det finns 

inga specifikt uppsatta kvalitetsmål enligt denne, istället handlar det om att göra ett så 

bra arbete som möjligt, där alla de som beställer ett uppdrag ska vara nöjda. Precis 

som den samordnande administratören beskriver handläggaren att det är viktigt att 

använda de verktyg man har till förfogande, varpå denne även beskriver att; ”vi är 

vårt eget verktyg, vi använder oss själva hela tiden i bemötandet av andra”, där hand-

läggaren menar på att kvalitet har att göra med att brukaren känner sig sedd, att den 

enskilde upplever att det varit ett möte och inte en monolog, att man möjliggör för 

brukaren att vara i centrum. En annan viktig aspekt av kvaliteten i det arbete som ut-

förs är rättssäkerheten och hur man bemöter brukarna, samt vilken kvalitet utredning-

arna har. 

 

Både samordnande administratören och handläggaren beskriver att tid är en viktig re-

surs, där den samordnande administratören motiverar detta genom att det finns myck-

et uppgifter och arbete som ska göras, varpå handläggaren beskriver hur man alltid 

behöver göra en tidsbedömning för hur mycket tid som behöver läggas på det enskilda 

ärendet för att uppnå ett fullgott resultat. Handläggaren ger även uttryck för tid där 

denne anser att tidsbegreppet är kopplat till ett effektivt arbete, att de ”självklart” ska 

göra så mycket arbete på så lite tid som möjligt utan att tumma på rättssäkerheten. På 

frågan om hur samordnande administratören förhåller sig till tid i dennes arbete be-

skriver denne att; ”Det ska ju vara till nytta för våra medborgare, det är det man ska 

kunna mäta. Det är ju inte helt lätt....” Enligt denne är det är svårt att mäta tid under 

processens gång i förhållande till brukaren, det är inte förens i efterhand som man kan 

mäta resultatet och vilken effekt det haft för de som brukat tjänsten som förvaltningen 

tillhandahåller. Handläggaren ger en liknande beskrivning, men uttrycker även att 

svårigheterna med att mäta även är kopplat till att ärendena ser olika ut.  
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När samordnande administratören fick frågan om vad målen i verksamheten har för 

innebörd för denne gavs svaret; “jag vet inte vad jag ska svara på det egentligen”. 

Istället beskriver samordnande administratören hur denne arbetar på uppdrag av verk-

samhetscheferna och förvaltningschefen, och att det innebär att följa upp de övriga 

målen, att se till att de har de rapporter som ska finnas till hands. ”Vårt uppdrag är att 

hålla budget, att se till så medborgarna är nöjda med den hjälp och det stöd de behö-

ver.” Administratören kunde, likt samordnande administratören, inte heller återberätta 

några av de framtagna målen, ”ja, asså det kommer jag inte på just nu...” Istället 

nämner administratören att det finns mål kopplade till rättssäkerhet och det är något 

som de arbetar väldigt mycket med då det är en viktig grundsten i allt arbete de gör, 

samt att de arbetar fram egna mål inom deras arbetsgrupp som handlar om; “hur vi 

ska arbeta och hur vi ska bete oss, hur vi är mot varandra i vår grupp, och hur vi är 

emot brukare eller klienter. Det är sådana mål vi har hos oss”. Handläggaren beskri-

ver att målen är tydligare i vissa fall, men att det inte är något som de dagligen funde-

rar över som att; ”nu uppfyller vi det här och det här målet”, istället beskriver denne 

att när de väl har bestämt att göra på ett visst sätt då gör de så, att det inte är något 

man funderar över utan det blir mer som en rutin, något man gör. Handläggaren anser 

att man har en starkare kontakt till ”våra egna mål” (än ÖSB-målen) då dessa är mer 

konkreta, det är de målen som får betydelse för deras arbete och om eventuella för-

ändringar ska genomföras. Likaså finns en starkare koppling till värdegrunden, då det 

är denna de framförallt aktivt arbetar med, och då speciellt de etiska frågorna. Vidare 

beskriver handläggaren att nya riktlinjer, policys och liknande oftare kommer som 

direktiv ovanifrån i organisationen snarare än nerifrån. Ibland händer det att det 

kommer information om exempelvis förändringar där de inte har blivit tillfrågade på 

ett tydligt sätt. När frågan ställdes huruvida de har möjlighet att själva få igenom vissa 

förändringar svarade handläggaren att det är olika i olika perioder, men att det är svå-

rare nu än tidigare. Denna tröghet kan, enligt denne, delvis bero på de chefer som man 

har, att dessa präglar verksamheten; ”det finns inget utplanat, vad ska jag säga...det 

är fortfarande hierarkiskt.” 

 

 Analys – Effektivitet i socialförvaltningen 5.2.1.1

Av den empiri som presenterats ovan fann vi att samtliga respondenter inom förvalt-

ningen gav uttryck för att effektivitet har att göra med resurser och kvalitet, där kvali-

tet är att utföra sina arbetsuppgifter på ett rättssäkert och lagenligt sätt utifrån bruka-
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rens perspektiv. Samtliga ger uttryck för att brukaren ska vara delaktig i processen, 

vilket enligt Eriksson & Karlsson (2008) kan beskrivas som att förvaltningen ser bru-

karen som en medproducent av tjänsten. De ger även uttryck för att kvalitet har med 

hur brukaren upplever tjänsten och mötet, vilket Eriksson & Karlsson (2008) samt 

Grönlund & Modell (2006) beskriver som att den yttre effektiviteten avgörs av med-

borgarnas upplevelser av tjänsten de tar del av. Utöver detta medborgarorienterade 

synsätt ger respondenterna även uttryck för att de arbetar på uppdrag av politikerna 

genom att de i sitt arbete vid förvaltningen måste uppfylla de politiska målen och vär-

dena. Utifrån denna diskussion, samt de olika uppfattningarna om effektivitet, kan vi 

tolka förvaltningens gemensamma uppfattning enligt det synsätt som i teorin benämns 

“strategic constituencies” (Keely, 1978). Precis som vi beskrev i avsnitt 3.1.1.1. syftar 

detta synsätt, i kommunal kontext, till hur de genom att tillmötesgå de krav och för-

väntningar som intressenterna har på organisationen uppnår förtroende och legitimi-

tet. Detta poängteras genom förvaltningschefen som uttrycker vikten av att social-

tjänsten har legitimitet i samhället. Vad vi även kan tolka från empirin är att det finns 

inslag av det synsätt som i teorin benämns “goal-attainment” (Price (1968, refererad 

av Love & Skitmore, 1996). Detta då politikerna, som intressenter, ställer krav på för-

valtningen att genom framtagna mätindikatorer redovisa för förvaltningens arbete. 

Även om detta egentligen återspeglar politikernas synsätt genomsyrar detta även för-

valtningen i dess övre skick i och med dess närmare relation till politikerna. Bror-

ström (1990) förklarar att distansen till- samt avsaknad av expertis om själva yrkesut-

övandet gör det mer naturligt för dessa (politikerna) att se och bedöma verksamheten i 

mer kvantitativa termer. Vidare beskriver verksamhetschefen hur de politiska målen 

som presenteras i ÖSB:n mer eller mindre passar in deras verksamhet, och att de då 

istället använder dessa som ledstjärna i arbetet med att ta fram mer verksamhetsspeci-

fika mål. Åsikten om att ÖSB-målen inte är optimalt anpassade till förvaltningens ar-

bete kan med hjälp av Hysing & Olsson (2012) tolkas som det spänningsförhållandet 

som finns mellan tjänstemän och politiker. Där tjänstemännen ständigt måste balan-

sera politikernas mål och värden mot det som enligt dessa är viktigt att arbeta utefter i 

deras verksamhet. 

 

Utöver de likheter som empirin visade på fann vi även en del olikheter respondenterna 

emellan. Dessa olikheter visar sig i hur respondenterna uttryckte sig om mål, resurser 

och kvalitet i beskrivningarna av effektivitet. En skillnad vi kunde se är den Bror-
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ström (1990) funnit i sin studie, att förvaltningschefer tenderar att vara de som stark-

ast ger uttryck för att mål är av stor vikt vid styrningen av verksamheten. Även verk-

samhets- och enhetschefen gav klara uttryck för att mål var viktiga medan tjänste-

männen snarare visade på en “oförståelse” av målen samt vikten av dessa. Till skill-

nad från cheferna kunde ingen av tjänstemännen sätta ord på vilka mål som fanns, 

dessa kunde endast ur ett bredare perspektiv relatera målen till något som berör hur de 

arbetar. Det Rombach (1991) ger uttryck för, att målen är mindre viktiga och att tjäns-

temännens handlande följer vanor, rutiner och normer finner således stöd i ovanstå-

ende empiri. Denna tolkning förtydligas även av handläggaren som ger uttryck för att 

målen inte är något de funderar över, det blir en rutin, något man gör. Detta ger även 

stöd åt det som Brorström (1990) beskriver, att desto närmare verksamhetsnivån man 

kommer blir personalen och brukarnas bedömning viktigare än att jämföra mot mål.  

 

Som tidigare nämnt gav samtliga respondenter uttryck för att effektivitet delvis har 

med resurser att göra. Det vi däremot har sett som en skillnad är hur respondenterna 

uttrycker sig om resurser samt vad för typ av resurser de syftar på. När vi ovan re-

dogjorde för skillnaderna i hur respondenterna uttryckte sig om mål framkom det att 

cheferna var mer målorienterade än tjänstemännen. Denna skillnad yrkesrollerna 

emellan kommer även till uttryck när respondenterna pratade om resurser. För chefer-

na, och framförallt förvaltningschefen, visade dessa ett tydligare fokus gentemot hur 

resurserna utnyttjas och fördelas, varpå något stöd för synsättet “systems” inte finns 

då denna syn fokuserar vid anskaffandet av resurser (Seashore & Yuchtman, 1967). 

Istället kan vi med hjälp av Mandl et al (2008) tolka det som att cheferna har en syn 

på förhållandet mellan resurser och effektivitet vid det som benämns fördelningsef-

fektivitet, vilket förklaras av att cheferna pratade i termer av att förvalta de tilldelade 

resurserna väl, vilket förtydligas av förvaltningschefen; ”Att man också försöker kon-

centrera sina resurser på där de behövs mest, istället för att kanske jobba och vara 

där det är som enklast”. Vidare uttryckte verksamhetschefen ett behov från socialför-

valtningens sida av att vara flexibla då de befinner sig i en dynamisk miljö där om-

världsfaktorer lätt kan påverka trycket på förvaltningen, därmed behöver det finnas en 

flexibilitet i resurstillgången snarare än en statisk budget. Både förvaltnings- och en-

hetschefen, samt respondenten vid servicecentret (SC) ger uttryck för ett behov av att 

utveckla de verktyg som används i form av e-tjänster, varpå förvaltnings- och verk-

samhetschefen påpekar att detta är en diskussion de ständigt jagar politikerna med. 
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När vi istället ser till tjänstemännens syn på resurser i förhållande till effektivitet be-

skrevs dessa istället i termer av de verktyg som behövs för att utföra deras arbetsupp-

gifter, exempelvis material och korrekt information. Resurser i form av tid var även 

något som framkom, där samordnande administratören och handläggaren beskriver 

svårigheterna med att matcha tidsåtgången för arbetsuppgifterna i förhållande till ef-

fekterna detta leder till. Detta kan delvis förklara förvaltningens unika kontext, varpå 

Downs (1967, refererad av Molnar & Rogers, 1976) anser offentliga organisationer 

inte har en direkt anledning att värdera tjänsterna i förhållande till resurskostnaderna 

som följer av att tillhandahålla dessa. Av denna anledning blir det svårt att utvärdera 

en del av förvaltningens tekniska effektivitet, i och med deras svårigheter med att 

matcha prestationernas tidsåtgång i förhållande till den effekt som uppnås (Mandl et 

al, 2008). Detta kan även förklaras av Newman & Wallender (1978) då offentliga or-

ganisationer ofta har svårigheter med att utveckla kvantitativa mått för verksamhetens 

prestationer då tjänsterna som erbjuds ofta är ogripbara. 

 

 Empiri – Effektivitet i servicecentret 5.2.2

För enhetschefen vid servicecentret (SC) är effektivitet nära sammankopplat till de 

arbetsuppgifter som utförs och hur medborgaren upplever tjänsten som tillgodoses, 

varpå syftet med SC är att det ska bli bättre och enklare för medborgarna. Enligt 

denne är effektivitet för SC att svara snabbt, enkelt och tydligt. Samtidigt som man 

måste vara uppmärksam för om det fanns något mer, varpå detta är väldigt olika bero-

ende på vilken förvaltning samtalet rör, ”[...] exempelvis inom socialtjänsten, där är 

det också tydligt att vi inte styr så mycket på samtalstiden.” Enhetschefen vid SC för-

tydligar även detta genom att beskriva hur ”mest-nöjdelsegränsen” för de som ringer 

in ser olika ut beroende på vilken förvaltnings tjänster de är i behov av. För de som 

ringer till social-välfärds-gruppen går denna gräns generellt sett vid fem minuter i kö; 

”går vi över fem minuter i kö ökar missnöjet radikalt.” Enligt enhetschefen (SC) är en 

stor del av dennes arbetsuppgifter att ständigt se över, mäta och följa upp SC:s olika 

flöden; kötid, samtalstid, hur många samtal kopplas fel, saknas det information i kun-

skapsbanken et cetera. Utöver detta är det viktigt att se över när samtalen kommer in 

och under vilka tider det ringer som mest/minst. Bortsett från dessa tidsrelaterade va-

riabler mäter de även hur nöjda medborgarna är med den service som erbjuds. 
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Genom att SC nu avlastar handläggare inom förvaltningarna som kostade x-antal kro-

nor menar enhetschefen (SC) på att SC kan utföra dessa uppgifter med billigare resur-

ser. Vidare beskriver enhetschefen (SC) hur de nu utför en utvärdering för att se de 

eventuella effekter som finns genom att titta på hur mycket det kostat SC att hantera 

de uppgifter som tagits över från förvaltningen, kontra vad det tidigare kostade. Där-

emot uppger denne att de idag är långt ifrån så effektiva som de ska kunna bli, då de 

fortfarande uppstår fel och misstag i jämförelse med deras rutiner. Detta beror delvis 

på att SC fortfarande idag inte har tillräckliga resurser och tid till bland annat utbild-

ning för dess medarbetare. 

 

 Analys – Effektivitet i servicecentret 5.2.2.1

Genom att se till de tidigare presenterade definitionerna och beskrivningarna av de 

olika approacherna, kan vi med hjälp av dessa tolka enhetschefens (SC) uppfattning 

om effektivitet som målorienterad (goal-attainment), där effektivitet definieras som 

graden av måluppfyllelse (Price, 1968, refererad av Love & Skitmore, 1996). Denna 

tolkning baseras på respondentens tydliga indikationer på att verksamheten kontinuer-

ligt använder övervägande kvantitativa mått för att utvärdera huruvida de uppsatta 

målen uppnås eller ej. Vad som även framgår av enhetschefens (SC) beskrivningar är 

ett tydligt medborgarorienterat fokus, att verksamheten existerar på grund av dessa, 

varpå de framtagna målen återspeglar medborgarnas intressen. Detta kan liknas vid 

synen av effektivitet som beskrivs i teorin som ”strategic-constituencies”, där effekti-

vitet enligt detta synsätt avgörs efter organisationens förmåga att uppfylla kraven från 

intressenterna i dess omgivning, vars stöd behövs för organisationens fortsatta ex-

istens och legitimitet (Grönlund & Modell, 2006; Keely, 1978). 

 

Resurser, i form av monetära medel men framförallt i tid är centrala variabler i en-

hetschefens (SC) beskrivningar om vad effektivitet är för dennes verksamhet. Dessa 

variabler utgör grunden i det som används vid utvärdering för om arbetsplatsen är ef-

fektiv eller ej, i förhållande till de mål som finns framtagna. Resurs-, och tidsåtgång 

utvärderas ständigt och matchas med de aktiviteter som utförs samt effekten av dessa. 

Detta kan enligt Grönlund & Modell’s (2006) resursomvandlingskedja (se figur 2) 

beskrivas som att SC:s verksamhet i hög grad karaktäriseras- och utvärderas i termer 

av teknisk effektivitet, samt matchningen mellan prestationer och effekter. Vidare be-

skriver enhetschefens (SC) att det behövs mer resurser för att kunna uppnå den öns-
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kade effektiviteten, och att det är ett ständigt utvärderingsarbete gällande hur och vart 

resurserna ska fördelas. Detta kan enligt Grönlund & Modell (2006) tolkas som för-

delningseffektivitet. I denna kontext innehar denna, till skillnad från den tekniska ef-

fektiviteten, en mer dynamisk karaktär. Detta då denne beskriver att kraven på deras 

verksamhet beror på omvärldsfaktorer som inte alltid går att planera för.  

 

 Förvaltningens möte med servicecentret 5.3
I detta avsnitt behandlas del 2 av analysmodellen där vi utifrån empirin, samt ovan 

beskrivna del, ska analysera vad som händer i mötet mellan förvaltningen och ser-

vicecentret. Avsnittet följer av en övergripande empiri från de olika verksamheterna 

vilket sedermera behandlas i en analys där de båda verksamheterna hanteras paral-

lellt.  

 

 Empiri – Mötet mellan socialförvaltningen och servicecentret 5.3.1

Förvaltningen 

Enligt samordnande administratören fanns det inte mycket som kunde lyftas över till 

SC och enligt denne beror det på den specifika verksamhet som socialförvaltningen 

utgör, med sekretess och specialistfunktioner inom utredning och behandling. “Det är 

en kompetens vi odlat och snävat in oss på under flera år, kan SC ta över detta och 

samtidigt göra en massa andra saker? (handläggaren)” Citatet syftar till den breda 

kunskap som de på SC behöver besitta för att kunna hantera alla de olika ärendena 

som kommer in. 

 

Socialförvaltningens arbete med SC skulle starta i februari-14, därav förflyttades en 

del av den administrativa personalen till SC redan då. Då socialförvaltningens arbete 

med SC blev försenat till slutet av september fick denna förflyttning av personal kon-

sekvenser. Detta innebar att de tänkta arbetsuppgifterna som SC skulle hantera fick 

utföras av den kvarvarande personalstyrkan. Verksamhetschefen beskriver att det un-

der denna period var det lite ”upp och nervända världen”, och att vissa i personalen, 

som en följd av detta, varit väldigt skeptiska. 

 

I det förberedande arbetet med SC upprättades en kunskapsbank, där personalen på 

SC genom denna kunde svara på och vägleda i de frågor som kommer in från brukar-
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na. Verksamhetschefen beskriver hur de försökt att hjälpa till så mycket de kan för att 

ta fram alla möjliga frågeställningar till kunskapsbanken, men att det nästan är omöj-

ligt att få med allt; ”det är ju så himla många frågor, svåra frågor, komplicerade frå-

gor och frågorna är individuella.” Enhetschefen beskriver även att utmaningen för 

socialförvaltningen är att denna verksamhet är väldigt bred och att det på så vis är 

svårt att täcka in alla frågor och alla svar. Arbetet med att ta fram kunskapsbanken har 

enligt samtliga respondenter tagit väldigt mycket tid, samt att den ständigt behöver 

uppdateras när nya frågeställningar uppkommer eller vid eventuella lagförändringar 

och andra omvärldsfaktorer som gör att medborgarna söker information. 

 

I och med att arbetet med SC inte har haft en direkt påverkan på cheferna, då dessa 

inte har haft någon arbetsuppgift som flyttats över, ställdes frågan om hur de upplever 

medarbetarnas uppfattning om vad SC genererat för dessa. Verksamhetschefen be-

skriver att; ”...det finns enskilda medarbetare som säkert tycker att det kan vara väl-

digt, ’ah vad blev det för bättre med det här’, medan andra tycker att ’a gud vad bra 

det blev i det här fallet’”. Enhetschefen är av åsikten att en del enheter tycker att det 

har blivit krångligare i och med att SC sitter längre ifrån förvaltningen och att SC inte 

har samma kunskap som huset, personalen och om hur socialtjänst går till. Däremot 

tror enhetschefen att det för dem i administrationen blivit en lättnad i och med att tele-

fonslingan tagits över av SC; ”Dom tycker att det har blivit bättre, jätte mycket bättre 

skulle de säga.” 

 

Den övergripande uppfattningen hos tjänstemännen är att de nu behöver vara mer till-

gängliga, detta då SC har andra öppettider än vad förvaltningen tidigare hade. Denna 

utökade tillgänglighet innebär att de ska kunna svara på den akuttelefon som SC 

ringer in till när de får in en akut-anmälan utöver de ordinarie telefontiderna. Däremot 

beskriver samordnade administratören att det inte har varit helt lätt att uppfylla kraven 

med den ökade tillgängligheten. För de som arbetade i administrationen (administra-

tören), där SC tog över telefonslingan, är upplevelsen att de nu slipper störmomentet 

av telefonen där de tidigare schemalade vem som hade telefontid. Dock menar admi-

nistratören på att detta inte innebär att det finns mer tid över till annat, bara att de nu 

slipper sitta vid telefonen och att de på så vis kan vara mer rörliga.  
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Samtliga tjänstemän beskriver ett stort irritationsmoment att SC ringer om frågor som 

redan finns i kunskapsbanken och att de återkommande kopplar samtal fel; ”Det var 

ju heltokigt, de kopplade in jättemycket till oss som absolut inte skulle hit. [...] De 

problem som uppstod i och med att SC startade fanns inte tidigare när vi hade vår 

egen reception.”  I och med detta upplever handläggaren att den negativa effekten 

just nu är större än den positiva. Denna irritation bekräftas av samtliga respondenter 

varav de anser att det har blivit bättre med tiden, men att det fortfarande brister från 

SC sida. En annan problematik som respondenterna gett uttryck för är att det sker 

missförstånd mellan SC och medborgarna som söker kontakt. Exempelvis beskriver 

förvaltningschefen och administratören hur medborgare som kommer till förvaltning-

en sagt att de blivit hänvisade av SC att komma till ”receptionen”, men att de inte tyd-

liggjort att det är receptionen på SC de syftade till. Samordnande administratören tror 

att en del av denna problematik, där det har brustit, beror på att SC haft en väldigt hög 

ambitionsnivå som de i förvaltningen har haft svårt att leva upp till. Trots den pro-

blematik och irritation som belysts ovan visar samtliga respondenter på en förståelse 

för att denna typ av problem kan uppstå vid en förändring. Det finns även en gemen-

sam åsikt om att det med tiden kommer att bli bättre.  

 

Samtliga respondenter fick svara på frågan huruvida de anser att arbetet med SC har 

påverkat förvaltningens effektivitet, så som målet med SC uttrycks på Örebro kom-

muns hemsida (2014a). Den generella uppfattningen hos tjänstemännen är att effekten 

av att SC tagit över arbetsuppgifter inte har särskilt stor betydelse för deras arbete. 

Istället beskriver dessa att SC numera agerar som den reception som fanns tidigare, att 

SC nu är den första kontakten gentemot förvaltningen. Verksamhetschefen uttrycker 

att ”jag är inte alls säker på att det blir effektivare precis” och administratören be-

skriver att den samlade uppfattningen i dennes arbetslag är att de inte kunde peka på 

något konkret som blivit bättre ur deras verksamhetsperspektiv. Det finns även de re-

spondenter som ger uttryck för att SC kan vara till större stöd för andra förvaltningar 

än just socialtjänsten. Samordnande administratören beskriver att de som söker social-

förvaltningens tjänster ibland kan vara besvärliga personer som inte alltid är drogfria, 

varpå dessa kan ”skrämma iväg” medborgare som befinner sig vid SC:s reception för 

att få hjälp i andra ärenden, exempelvis bygglov. Samtidigt som socialförvaltningens 

brukare behöver stöd i känsliga frågor och av den anledningen inte känner sig trygga 

med att diskutera detta i en så öppen miljö som på SC. Administratören lyfter även 
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fram en annan aspekt, där denne menar på att de kommuner som tidigare startat ett SC 

har varit mycket mindre än Örebro kommun och att det på så vis har ökat komplexite-

ten och problematiken, ”man har börjat i fel ände, socialtjänsten är så stor i vår 

kommun så jag tror att det vart för mycket i början för dem”. 

 

Servicecentret 

Frågan om och hur SC påverkat effektiviteten i förvaltningen ställdes även till re-

spondenten vid SC. Det mest övergripande som enhetschefen (SC) lägger vikt vid är 

hur de på SC är förvaltningarnas förlängda arm, att de avlastar förvaltningarna med 

enklare frågor, och att kommunen som helhet genom detta kan spara resurser. Enhets-

chefen (SC) anser att SC som tjänst är en jättevinst för medborgarna, samt att kom-

munen med SC kan minimera kostnader, exempelvis då SC enligt denne kan arbeta 

mer effektivt och snabbare, samt att de har en bättre tillgänglighet än vad förvaltning-

arna tidigare hade. Denne lägger även till att i och med att SC avlastar handläggare i 

förvaltningarna, som kostar x-antal kronor, med de enklare frågorna kan kommunen 

spara pengar då SC enligt enhetschefen (SC) kan göra detta med billigare resurser. 

Dock beskriver enhetschefen (SC) problematiken med att mäta effektivitetsvinsterna 

med resurserna i förhållande till tid. Detta då förvaltningarna inte kan delge informat-

ion om hur mycket tid de la ner på den uppgift som SC nu ska ta över; ”nej men så 

räknar inte vi, vi räknar inte arbetstid”. Enhetschefen (SC) menar på att detta ställer 

till problem för denne, då man vill beräkna resursåtgången för de arbetsuppgifter SC 

tar över, och för att kunna utvärdera huruvida SC kan lösa dessa uppgifter på ett mer 

resurseffektivt sätt.  

 

SC befinner sig fortfarande i en utvecklingsfas, där alla rutiner ännu inte fungerar helt 

friktionsfritt. Detta är något de på SC har vetat om, och att man behöver leva med 

detta tills SC har trimmats in; ”idag är vi ju så långt från effektiva som vi ska kunna 

bli”. En annan problematik är den om att förvaltningarna, enligt enhetschefen (SC); 

”lever i sitt stuprörs-perspektiv”, så när förvaltningarna tittar på SC ser de enbart vad 

de själva och deras målgrupp har fått ut av detta. Varpå denne tror att SC är den första 

funktionen som har ett helhetsperspektiv av kommunen, där denne beskriver att det 

för SC endast finns en målgrupp och det är samtliga medborgare som ringer in, oav-

sett vilken förvaltning de söker. Enhetschefen (SC) tror även att SC kommit in som en 

”länk” mellan förvaltningarna vilket har ökat helhetsperspektivet och medvetenheten 
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om de övriga förvaltningarna som finns, ”det tror jag aldrig hade hänt om inte SC 

hade tillkommit, då hade de jobbat på i sina stuprör”. 

 

Enhetschefen (SC) beskriver hur denne i slutändan tror att det blir bättre, både för att 

de samlar all kompetens och att de genom detta blir mindre sårbara eftersom fler kan 

mer. När denne fick frågan om det från början fanns en utarbetad plan för att utvär-

dera SC:s påverkan på förvaltningarnas effektivitet gavs svaret att det inte finns något 

krav på denne att följa upp detta. Enhetschefen (SC) återkopplar till problematiken 

med att förvaltningarna inte uppskattade tid, och att det i och med detta är svårt att 

mäta den eventuella påverkan vid en utvärdering. Denna fråga ställdes även vid för-

valtningen där både förvaltningschefen och samordnande administratören inte hade 

något svar på detta, varpå samordnande administratören beskriver hur denne tar det 

för givet att man ska utvärdera det i efterhand. De utvärderingar som genomförs och 

som respondenterna är medvetna om, är relaterade till hur nöjda medborgarna är med 

servicen, väntetider, och samtalstider; “de får bra service på SC, det kan vi se på 

svarstider och väntetider”. 

 

 Analys – Mötet mellan socialförvaltningen och servicecentret 5.3.1.1

Av den empiri som ovan presenteras tolkar vi förvaltningens övergripande uppfatt-

ning som att SC inte har bidragit till ett effektivare arbete inom förvaltningen, ”jag är 

inte alls säker på att det blir effektivare precis (verksamhetschefen)”.  Detta kan del-

vis förklaras av att de arbetsuppgifter som SC nu förfogar över inte varit tillräckligt 

omfattande, varpå effekten av detta inte är tillräckligt stor för att påverka den organi-

satoriska effektiviteten. Istället finns det vissa tjänstemän som anser att den negativa 

effekten är större än den positiva. Empirin kan även tolkas som att om SC påverkan 

på förvaltningens effektivitet ska öka krävs det att mer omfattande uppgifter flyttas 

över. Problematiken är dock, vilket majoriteten av respondenterna uttrycker, att den 

övervägande delen av den service som förvaltningen tillhandahåller inte kan flyttas 

över på grund av att tjänsterna involverar myndighetsutövning, sekretess och rättssä-

kerhet. Detta kan även förklara varför några respondenter anser att SC kan vara ett 

större stöd för andra förvaltningar än deras egen. Vad empirin även visar på är att mö-

tet med SC gett upphov till nya arbetsuppgifter i och med att kunskapsbanken konti-

nuerligt måste uppdateras med information, samt att mottagningsgruppen (handlägga-

ren) och administratörerna blivit tilldelade akuttelefoner. Mötet har även inneburit ett 
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krav på tillgänglighet hos förvaltningen, varpå tjänstemännen anser det svårt att upp-

fylla detta. Detta i kombination med den uttalade irritation som finns gällande mäng-

den felkopplade samtal kan i hög grad förklara varför förvaltningen inte upplever att 

SC bidragit till ett effektivare arbete, snarare ökat mängden arbete. Denna tolkning 

tydliggörs ytterligare av det enhetschefen (SC) uttrycker, att förvaltningen förmodlig-

en upplever att det har kostat mer än vad de har fått utdelning av. 

 

Vad som även framgår av empirin är att SC och förvaltningen uttrycker sig olika med 

avseende på effektivitet. I vår tidigare analysdel visade vi att enhetschefens (SC) upp-

fattning av effektivitet med teorin kan förklaras som övervägande teknisk och målori-

enterad. Detta var inte lika framträdande i förvaltningens övre hierarkiska skikt, då 

dessa uppfattningar tolkades mer av det som teorin benämns som fördelningseffekti-

vitet. Skillnaderna analysen belyst kan delvis förklaras med det Meyer & Zucker (re-

fererad av Grönlund & Modell 2006) beskriver, att innebörden av effektivitetsbegrep-

pet kan vara olika för de båda organisationerna beroende av deras verksamheters 

skilda kontexter. För SC blir innebörden av effektivitetsbegreppet förhållandevis snäv 

då organisationen utför relativt tekniska och rutinartade aktiviteter och där prestation-

erna är lätta att mäta, vilket enhetschefen (SC) uttryckt stöd för. Socialförvaltningen å 

andra sidan har enligt Meyer & Zuckers (refererad av Grönlund & Modell 2006) be-

skrivning en vidare och mer mångtydig innebörd av effektivitetsbegreppet på grund 

av dess starkare koppling till de demokratiska inslagen i beslutsfattandet och de for-

mella strukturerna, i form av de lagar och regler som finns, samt att verksamheten inte 

anses lika rutinartad och av den anledningen svårare att mäta. Detta skulle kunna leda 

till att enhetschefen (SC) pratar om effektivitet till förvaltningen ur en ”snäv vinkel” 

och att förvaltningen pratar till SC om effektivitet ur en ”vid vinkel”, varpå det finns 

en ”missmatchning” inom kommunikationen. Ett framträdande exempel på detta är 

vad vi i empirin fick fram om hur de båda organisationerna ser på tid som resurs, vil-

ket vi kommer att belysa nedan. 
 

För de båda verksamheterna ses tid som en viktig resurs, där det däremot skiljer sig i 

hur denna resurs mäts och utvärderas i förhållande till de aktiviteter som utförs samt 

den effekt som uppnås. Detta kan delvis förklaras av innehållet samt omfattningen av 

den service de båda verksamheterna erbjuder. I fallet med förvaltningen är tid både en 

långsiktig- och kortsiktig resurs. Kortsiktigt kan effekten visa sig när servicen ges i 
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form av exempelvis rådgivning, varpå effekten blir av mer långsiktig karaktär så snart 

servicen utvecklas till att involvera myndighetsutövning och behandling. Utöver det 

som ovan antytts kan skillnaden även bero på vad tid innebär och på vilken nivå 

denna resurs utvärderas inom verksamhetens aktiviteter och processer. Av empirin 

framgår att SC utvärderar tid ända ner på sekundnivå för de olika aktiviteterna, fram-

förallt vid servicen som ges över telefon. Av tidigare analys framgår att enhetschefen 

(SC) syn på tid som resurs, och hur denna ska utvärderas, präglas av det som teorin 

benämner som teknisk (Mandl et.al., 2008, Rutgers & Van der Meer, 2010), varpå 

denna tekniska effektivitet kan vara lättare att mäta och utvärdera givet karaktäristiska 

av den tjänsten som SC tillhandahåller. Vidare visade den tidigare analysen på att so-

cialförvaltningen inte innehar en lika hög grad av teknisk effektivitet som den SC 

uppvisar, varpå detta förklarades av respondenterna genom uttryck för svårigheterna 

med att mäta tid i förhållande till den effekten som uppnås, på grund av förvaltningen 

och dess tjänsters komplexitet. Utifrån detta kan vi med Grönlund & Modell (2006) 

resursomvandlingskedja tolka det som att SC utvärderar den inre effektiviteten på ett 

annat sätt än vid socialförvaltningen, med avseende på den tekniska effektiviteten. En 

konsekvens av detta, vilket enhetschefen (SC) ger uttryck för, är problematiken i mö-

tet med förvaltningen med avseende på utvärderingen av den interna “effektivitets-

vinsten” som eventuellt har uppstått. 
 

Downs (1967, refererad av Molnar & Rogers, 1976) argumenterar för att offentliga 

organisationer inte har en direkt anledning att värdera deras tjänster i förhållande till 

resurskostnaderna som följer av att tillhandahålla den service som utförs. Detta är mer 

framträdande inom förvaltningen, där respondenterna ger ett starkare uttryck för att 

tjänsterna utvärderas i termer av hur brukarna upplever kvalitetsaspekterna i tjänsten 

som dessa tar del av (Eriksson & Karlsson, 2008; Karlöf, 1997). Till skillnad från för-

valtningen uttrycker enhetschefen (SC) ett annat behov av att legitimera dennes verk-

samhet, både för kommunen och för medborgarna, varpå detta kommer av att SC är 

en helt ny verksamhet inom kommunen. I motsatts till Downs (1967) argument ger 

enhetschefen (SC) uttryck för att det finns en anledning för SC att värdera tjänsterna 

som utförs i förhållande till de resurskostnader som följer. Detta förtydligas även av 

det som denne uttrycker, att SC vill kunna visa på att de kan utföra de övertagna akti-

viteterna på ett snabbare och mer resurseffektivt sätt. 
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De skilda synerna på resurser, som mötet möjliggjort för att belysa, kan även liknas 

vid att det råder olika värderingar verksamheterna emellan. Detta kan enligt Quinn & 

Rohrbaugh (1981) förklaras av synsättet “competing value”, där vi med hjälp av detta 

kan tolka att verksamheterna har olika “konkurrerande värderingar” i fråga om den 

interna effektiviteten med avseende på tid. Enligt Robbins (1990) förutsätter detta 

synsätt att olika typer av preferenser och värderingar kan konsolideras och organiseras 

inom organisationen. Frågan blir därmed om förvaltningen anser det nödvändigt att 

påbörja ett arbete med att mäta tid ur nya perspektiv för att möjliggöra en utvärdering 

av den interna effektiviteten i mötet med SC. Detta kan även anses som angeläget för 

förvaltningen, oavsett SC:s inverkan, då SKL (2007) i en rapport om brukartid efter-

söker en ökad mätning av den individuella arbetstiden som ett led i att förbättra kom-

muners resultatmätning. Även Socialstyrelsen (2014) har publicerat en rapport om hur 

man framöver kan utveckla effektivitetsindikatorer inom social förvaltning.  
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 Slutsats 6
I detta kapitel kommer denna studies frågeställningar samt syfte att besvaras utifrån 

den tidigare presenterade analysen. 

 

Genom att lyfta fram respondenternas subjektiva uppfattning har vi har i denna studie 

visat på att organisatorisk effektivitet kommer till uttryck på olika sätt, samt att för-

valtningens möte med SC även visat på olika uppfattningar verksamheterna emellan. 

En redogörelse för denna slutsats kommer att presenteras nedan, varpå detta är uppde-

lat utefter studiens två forskningsfrågor. 

 

§ Hur uttrycks organisatorisk effektivitet inom socialförvaltningen? 

Inom socialförvaltningen vid Örebro kommun kommer organisatorisk effektivitet till 

uttryck med det som i teorin benämns ”strategic constituencies” (Keely, 1978; Rob-

bins & Barnwell, 2002). Detta innebär att effektivitet bedöms utefter hur förvaltning-

en i fråga uppfyller kraven från dess viktigaste intressenter, politikerna och medbor-

garna. Denna studie har även funnit stöd för vad Brorströms (1990) studie påvisat, att 

effektivitetsbegreppet kommer till uttryck på olika sätt beroende av vart i den hierar-

kiska nivån begreppet beskrivs. Cheferna som befinner sig längre bort från tjänsteutö-

vandet tenderar att sätta ett högre värde på måluppfyllnad samt utvärdering i kvantita-

tiva termer, än vad tjänstemännen i fråga gör. Tjänstemännen uttrycker istället att mål 

är mindre viktiga, vilket förklarats av Rombach (1991) redogörelse för att tjänste-

männens handlande i hög grad är reglerat av sociallagen, yrkesnormer och policys 

som genomsyrar yrkesutövandet oavsett kommun. Denna slutsats kan även dras med 

avseende på hur resurser kommer till uttryck. I det övre skiktet beskrevs resurser i 

termer av budget samt hur skattemedlen ska fördelas, varpå det i de lägre hierarkiska 

nivåerna uttrycktes i termer av arbetstid i förhållande till kvaliteten i det arbetet som 

utförs. Vad denna studie även visat på är att kvalitet är starkt sammankopplat till för-

valtningens ”strategic constituencies”-syn på effektivitet. Detta då inte enbart kraven 

från politikerna och medborgarna ska bemötas, utan den organisatoriska effektiviteten 

utvärderas i hög grad av hur intressenterna upplever kvalitet i de tjänster som förvalt-

ningen tillhandahåller. 
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§ Hur upplever förvaltningen mötet med servicecentret med avseende på den orga-

nisatoriska effektiviteten? 

Analysen visade på att den samlade uppfattningen hos förvaltningen var att mötet 

med SC inte har gett upphov till en förbättring med avseende på den inre organisato-

riska effektiviteten. Detta förklarades delvis av att de arbetsuppgifter som lyfts över 

till SC inte var tillräckligt omfattande, varpå slutsatsen kan dras att det av den anled-

ningen inte upplevs som att den organisatoriska effektiviteten påverkats i mötet med 

SC. Vad analysen även visade på, vilket delvis kan förklara ovanstående slutsats, är 

att tjänstemännen upplever att mötet med SC genererat nytillkomna arbetsuppgifter 

och ansvar. Varav en eventuell effektivitetsvinst i form av arbetstid inte blir lika syn-

lig i och med de nytillkomna uppgifterna. 

 

Analysen av mötet har även gett upphov till att belysa olikheterna i hur verksamheter-

na utvärderar- samt uttrycker sig med avseende på effektivitet. Av analysen framkom 

att tekniska termer var mer framträdande vid SC, varpå tid som resurs hade en central 

roll vid utvärdering av effektiviteten. Detta var inte fallet vid förvaltningen, då de ger 

uttryck för problematiken med att matcha resurser i förhållande till de aktiviteter som 

utförs. Slutsatsen blir således att det finns anledning till att utvärdera den organisato-

riska effektiviteten i dessa två verksamheter utifrån olika egenskaper, varpå slutsatsen 

även finner stöd av Robbins (1990) och Love & Skitmore (1996). Dessa skillnader 

som påvisats har även gett upphov till en slutsats gällande att det mellan dessa två 

verksamheter finns ”competing values” i frågan om hur tid ska mätas i förhållande till 

de aktiviteter som utförs. Däremot förutsätter detta synsätt att dessa olikheter kan 

konsolideras, av vilket slutsatsen dras att det från förvaltningens sida kan finnas an-

ledning till att börja mäta tid i förhållande till de arbetsuppgifter som utförs för att un-

derlätta mötet med SC i denna fråga. Det kan även finnas anledning till att se över hur 

förvaltningen kan utveckla ett sådant arbete då SKL (2007) eftersöker en ökad mät-

ning av den individuella arbetstiden som ett led i att förbättra kommuners resultat-

mätning.  
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 Diskussion 7
I detta kapitel kommer vi att föra en vidare diskussion kring det som presenterats i 

analysen och slutsatserna. Vi vill även möjliggöra för en reflektion över de tankar och 

frågor som uppstått under studiens gång. 

 

Oavsett den ”kritik” som förvaltningen riktade mot SC gav dessa även uttryck för att 

SC som idé och koncept är bra utifrån medborgarnas perspektiv. Detta födde en dis-

kussion huruvida den senare delen av målet med SC, ”...ett effektivare arbete i Öre-

bro kommuns förvaltningar”, eventuellt hamnat i skymundan då större fokus läggs 

vid förvaltningens brukare och huruvida dessa är nöjda med tjänsten som tillhanda-

hålls. Utifrån detta resonerade vi över om förvaltningen inte haft någon anledning att 

reflektera över vad de får ut av mötet med SC med avseende på den organisatoriska 

effektiviteten, så länge de upplever att det finns en stor vinst i att brukarna är nöjda 

med kvaliteten i tjänsten. I linje med detta vill vi även lyfta fram att vi blev förvånade 

över att det inte fanns en uttalad plan för hur den ovan nämnda del av målet skulle 

utvärderas. Hos förvaltningen var det ingen som visste om detta fanns, varav en av 

dessa var med i den arbetsgrupp som togs fram i det förberedande arbetet med SC. 

Vidare uttryckte enhetschefen för SC att en eventuell utvärdering av detta inte ingick i 

dennes arbetsuppgifter. Vi ställer oss därför frågande till det mål som uttrycks på 

hemsidan, då det i denna studie inte framkommit hur det ska utvärderas. Däremot kan 

Örebro kommun med hjälp av denna studie, öka förståelsen för effektivitetsbegrep-

pets komplexitet samt hur detta kommer till uttryck inom organisationens olika verk-

samheter i arbetet med att ta fram en sådan utvärdering. 

 

En diskussion fördes även gällande de eventuella effekter som mötet gett upphov till 

utöver det som belysts i denna studie. Eftersom SC fortfarande anses som ett relativt 

nytt projekt kan eventuella effekter av detta ännu inte vara synliga i mötet, då dessa 

effekter är av mer långsiktig karaktär. Exempelvis skulle detta möte kunna generera 

det som enhetschefen för SC antydde om ett ökat helhetsperspektiv och samarbete 

förvaltningarna emellan, varpå de på längre sikt kan öppna upp för att se utanför 

”stuprören.” Som tidigare nämnt hade de båda verksamheterna olika syn på hur ar-

betstid kan mätas i förhållande till de aktiviteter som utförs. Mötet med SC har på så 

vis öppnat upp för frågan huruvida socialtjänsten kan utveckla sin metod för att utvär-
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dera den tekniska effektiviteten med avseende på tid. Detta kan även anses vara aktu-

ellt ur andra perspektiv vilket framkommer i den rapport SKL (2007) gett ut, där de 

eftersöker en ökad mätning som ett led i att förbättra kommuners resultatmätning. 

 

Då analysen visat på att effektiviteten inte påverkats i någon högre bemärkelse väck-

tes tankar om hur socialtjänsten som tjänst kan bli effektivare, oberoende av SC. Fler 

av respondenterna var av åsikten att de framöver behöver utveckla förvaltningens ar-

bete med e-tjänster, exempelvis Skype, appar och en ”SOC-tant chatt”. Då dagens 

samhälle tar dessa typer av tjänster för givet finner även vi denna utveckling intres-

sant. Framförallt med tanke på att SC, enligt respondenterna, inte kan hantera ärenden 

som berör myndighetsutövning. E-tjänster skulle exempelvis kunna bredda möjlighet-

erna för brukaren att komma i kontakt med förvaltningen, förutsatt att det kan be-

handla sekretess och rättssäkerhet. Med tanke på att empirin påvisade att den miljö 

som SC tar emot medborgarna vid inte var helt optimal för denna förvaltnings bru-

kare, kan även detta ses som en anledning till att bredda kontaktmöjligheterna. 
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 Bilagor 9
 Bilaga 1. Intervjuguide förvaltningen 9.1

	  

Intervjuguide	  –	  Förvaltningen	  
	  
	  

Frågor	  
	  

Koppling	  till	  teori	  &	  analys-‐
modell	  

Berätta	  om	  dig	  själv,	  vem	  är	  du,	  vad	  har	  du	  för	  
erfarenheter	  och	  yrkesbakgrund?	  	  
-‐	  Vad	  innebär	  din	  roll	  som	  xxxx?	  
-‐	  Vad	  driver	  dig	  i	  ditt	  arbete?	  
-‐	  Vad	  anser	  du	  är	  viktigast	  i	  ditt	  arbete,	  i	  din	  roll?	  

Inledande	  frågor,	  lätta	  upp	  stäm-‐
ningen	  samt	  att	  skapa	  en	  bild	  av	  
respondenten	  

Hur	  ser	  din	  arbetsdag	  ut,	  vad	  ingår	  i	  dina	  arbets-‐
uppgifter?	  

Kan	  även	  öppna	  upp	  för	  viktiga	  
element	  i	  dennes	  arbete	  som	  kan	  
vara	  bra	  att	  återkoppla	  till	  senare	  
	  

Kan	  du	  beskriva	  vad	  effektivitet	  innebär	  för	  dig?	   Subjektiv	  uppfattning,	  vilka	  be-‐
grepp	  och	  termer	  använder	  re-‐
spondenten,	  hur	  exemplifieras	  
detta.	  
	  
Resursomvandlingskedjan	  
	  

*Du	  nämnde	  mål	  i	  din	  beskrivning	  av	  vad	  effekti-‐
vitet	  är	  för	  dig...	  	  
-‐	  Kan	  du	  beskriva	  dessa	  mål	  (politiska	  samt	  förvalt-‐
ningens	  egna)?	  
-‐	  Beskriv	  varför	  du	  tycker	  att	  mål	  är	  viktigt	  
-‐	  Hur	  tas	  dessa	  mål	  fram,	  vilka	  är	  delaktiga?	  

Indikation	  på	  respondentens	  syn	  
på	  mål,	  vad	  betyder	  mål	  för	  
denne	  och	  hur	  mål	  ”ska”	  använ-‐
das	  

*Du	  nämnde	  resurser	  i	  din	  beskrivning	  av	  vad	  ef-‐
fektivitet	  är	  för	  dig...	  	  
-‐	  Vad	  betyder	  resurser	  för	  dig?	  
-‐	  Vad	  behöver	  du	  för	  resurser	  för	  att	  du	  ska	  kunna	  
göra	  ditt	  jobb?	  
-‐	  Har	  du	  tillräckligt	  med	  resurser,	  finns	  det	  något	  
du	  önskar	  att	  du	  hade	  mer	  av?	  

Input-‐output	  förhållandet.	  
Effektivitet	  i	  offentlig	  sektor,	  hur	  
ser	  respondenten	  på	  resurser?	  
	  
Resursomvandlingskedjan	  
	  

*Du	  nämnde	  kvalitet	  i	  din	  beskrivning	  av	  vad	  ef-‐
fektivitet	  är	  för	  dig...	  	  
-‐	  Vad	  innebär	  kvalitet	  för	  dig?	  
	  

Kvalitet,	  för	  vem?	  Indikation	  på	  
komplexiteten	  i	  att	  avgöra	  vad	  
kvalitet	  är	  för	  vem.	  
Medborgarorienterat?	  
	  

Kan	  du	  beskriva	  hur	  ert	  arbete	  med	  SC	  har	  sett	  ut,	  
det	  förberedande	  arbetet	  till	  där	  ni	  är	  idag?	  
-‐	  Vilka	  arbetsuppgifter	  har	  SC	  tagit	  över	  från	  för-‐
valtningen?	  
-‐	  Hur,	  och	  av	  vilka,	  togs	  beslutet	  om	  vad	  som	  skulle	  
flyttas	  över?	  
-‐	  Vad	  förväntar	  ni	  er	  av	  SC?	  
-‐	  Vad	  har	  ni	  för	  krav	  på	  SC?	  

Mötet	  
Indikation	  på	  respondentens	  upp-‐
fattning	  och	  åsikt	  om	  arbetet	  
med	  SC.	  
	  
Öppnar	  upp	  för	  följdfrågor	  om	  
det	  som	  fungerat	  bra/mindre	  bra	  
och	  respondentens	  åsikt	  om	  var-‐
för.	  
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På	  vilket	  sätt	  tycker	  du	  att	  SC	  har	  påverkat	  
ditt	  och	  förvaltningens	  arbete?	  
-‐	  Hur	  underlättar	  SC	  för	  dig	  i	  ditt	  arbete?	  
-‐	  Kan	  du	  beskriva	  det	  som	  varit	  bra	  och	  mindre	  
bra?	  

Respondentens	  subjektiva	  upp-‐
fattning	  av	  mötet.	  
	  
Delar	  respondenterna	  samma	  
uppfattning,	  vilka	  skillnader	  
finns?	  
	  

På	  hemsidan	  uttrycks	  det	  att	  målet	  med	  SC	  är	  
”ett	  effektivare	  arbete	  i	  förvaltningarna”	  Hur	  
upplever	  du	  att	  förvaltningen	  har	  blivit	  effek-‐
tivare	  sedan	  SC	  startade?	  
-‐	  Vad	  tror	  du	  att	  detta	  beror	  på?	  
-‐	  Fanns	  det	  från	  början	  en	  tanke	  om	  hur	  man	  
skulle	  utvärdera	  SC	  påverkan	  på	  förvaltningar-‐
nas	  effektivitet?	  
-‐	  Vad	  har	  varit	  den	  största	  utmaningen	  i	  arbe-‐
tet	  med	  SC?	  

Respondentens	  subjektiva	  upp-‐
fattning	  om	  SC	  påverkan	  i	  mötet.	  
	  
Går	  att	  koppla	  tillbaka	  till	  respon-‐
dentens	  tidigare	  beskrivning	  av	  
vad	  effektivitet	  är	  för	  denne.	  
	  
Delar	  respondenterna	  samma	  
uppfattning,	  vilka	  skillnader	  
finns?	  

Vad	  har	  du	  för	  förväntningar	  på	  SC	  framöver?	  
-‐	  Vad	  anser	  du	  kan	  bli	  bättre,	  och	  vad	  behövs	  
för	  att	  det	  ska	  lyckas?	  
-‐	  Om	  du	  får	  spåna	  fritt,	  hur	  tror	  du	  att	  social-‐
förvaltningen	  kan	  bli	  mer	  effektiv	  i	  framtiden?	  

Indikation	  om	  vad	  respondenten	  
anser	  finns	  för	  potential	  med	  SC	  
	  
Möjlighet	  att	  öppna	  upp	  för	  en	  
diskussion	  om	  hur	  de	  tror	  att	  SOC	  
kan	  bli	  effektivare.	  
	  	  

 

 

 

 

  



 
 

71 

 Bilaga 2. Intervjuguide servicecentret 9.2
	  

Intervjuguide	  –	  Servicecentret	  
	  
	  

Fråga	  
	  

Koppling	  till	  teori	  &	  analys-‐
modell	  

Berätta	  om	  dig	  själv,	  vem	  är	  du,	  vad	  har	  du	  för	  
erfarenheter	  och	  yrkesbakgrund?	  	  
-‐	  Beskriv	  ditt	  arbete	  och	  yrkesroll	  med	  SC	  
-‐	  Vad	  driver	  dig	  i	  ditt	  arbete?	  
-‐	  Vad	  anser	  du	  är	  viktigast	  i	  ditt	  arbete,	  i	  din	  roll?	  

Inledande	  frågor,	  lätta	  upp	  stäm-‐
ningen	  samt	  att	  skapa	  en	  bild	  av	  
respondenten	  

Hur	  ser	  din	  arbetsdag	  ut,	  vad	  ingår	  i	  dina	  arbets-‐
uppgifter?	  

Samma	  som	  ovan,	  kan	  även	  
öppna	  upp	  för	  viktiga	  element	  i	  
dennes	  arbete.	  

Berätta	  om	  SC	  
-‐	  Hur	  ser	  organisationen	  ut	  
-‐	  Hur	  har	  arbetet	  förberedande	  arbetet	  sett	  ut	  och	  
fram	  tills	  idag?	  
-‐	  Hur	  kommunicerar	  ni	  med	  förvaltningarna	  

Ska	  en	  bild	  av	  SC,	  förståelse,	  hur	  
har	  de	  arbetat	  gentemot	  förvalt-‐
ningarna.	  	  
	  
Mötet	  
	  

Vad	  för	  typ	  av	  resurser	  har	  du	  haft	  till	  förfogande	  
under	  arbetets	  gång?	  
-‐	  I	  hur	  stor	  grad	  kan	  du	  påverka	  dessa?	  
-‐	  Vilken	  frihet/flexibilitet	  har	  du	  att	  själv	  fördela	  
dessa?	  Och	  hur	  gör	  du	  det?	  

Indikation	  på	  respondentens	  syn	  
på	  resurser,	  hur	  ser	  denne	  på	  re-‐
surser	  i	  en	  kommunal	  verksam-‐
het.	  
	  
Resursomvandlingskedjan	  
	  

Kan	  du	  beskriva	  vad	  effektivitet	  innebär	  för	  dig?	  
	  

Subjektiv	  uppfattning,	  vilka	  be-‐
grepp	  och	  termer	  använder	  re-‐
spondenten,	  hur	  exemplifieras	  
detta.	  
	  
Resursomvandlingskedjan	  
	  
	  

*Du	  nämnde	  kvalitet	  i	  din	  beskrivning	  av	  vad	  ef-‐
fektivitet	  är	  för	  dig...	  	  
-‐	  Vad	  innebär	  kvalitet	  för	  dig?	  
	  

Kvalitet,	  för	  vem?	  Indikation	  på	  
komplexiteten	  i	  att	  avgöra	  vad	  
kvalitet	  är	  för	  vem.	  
Medborgarorienterat?	  
	  

På	  hemsidan	  uttrycks	  det	  att	  målet	  med	  SC	  är	  ”....	  
ett	  effektivare	  arbete	  i	  förvaltningarna”	  	  
Hur	  har/vem	  har	  detta	  mål	  arbetats	  fram?	  
-‐	  Vad	  menas	  med	  ett	  effektivare	  arbete	  i	  förvalt-‐
ningarna,	  vad	  syftar	  målet	  till?	  
-‐	  Finns	  det	  delmål?	  
-‐	  Hur	  arbetar	  ni	  på	  SC	  för	  att	  detta	  mål	  ska	  uppfyl-‐
las?	  

Indikation	  på	  respondentens	  åsikt	  
om	  arbetet	  med	  SC	  och	  samar-‐
betet	  med	  förvaltningarna	  
	  
Förväntningar	  på	  SC.	  
	  
Öppnar	  upp	  för	  följdfrågor	  om	  
det	  som	  fungerat	  bra,	  mindre	  bra	  
och	  respondentens	  åsikt	  om	  var-‐
för.	  
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Hur	  upplever	  du	  att	  SC	  har	  påverkat	  förvaltning-‐
ens	  (SOC)	  arbete?	  
-‐	  Hur	  underlättar	  SC	  för	  dem?	  
-‐	  Kan	  du	  beskriva	  det	  som	  varit	  bra	  och	  mindre	  
bra?	  
-‐	  Har	  det,	  i	  din	  mening,	  blivit	  effektivare	  i	  förvalt-‐
ningen?	  
	  
	  

Respondentens	  subjektiva	  upp-‐
fattning.	  
	  
Delar	  respondenterna	  samma	  
uppfattning,	  vilka	  skillnader	  
finns?	  
	  
Går	  att	  koppla	  tillbaka	  till	  respon-‐
dentens	  tidigare	  beskrivning	  av	  
vad	  effektivitet	  är	  för	  denne.	  
Delar	  SC	  och	  förvaltningen	  
samma	  åsikt	  om	  detta	  
	  

Hur,	  och	  på	  vilket	  sätt,	  har	  man	  tänkt	  utvärdera	  
den	  eventuella	  effektivitetsvinsten	  hos	  förvalt-‐
ningarna?	  
-‐	  Varför	  är	  det	  svårt	  att	  mäta	  effektivitetsvinsterna	  
du	  tidigare	  nämnde?	  
-‐	  Vad	  skulle	  du	  vilja	  att	  man	  tog	  med	  i	  en	  eventuell	  
utvärdering?	  

Hur	  ser	  utvärderingen	  ut,	  vilka	  
variabler	  tar	  man	  med.	  
	  
Vem	  har	  tagit	  fram	  dessa	  mått,	  
vad	  vill	  de	  ”mäta”?	  
	  
Vad	  tycker	  respondenten	  är	  ”vik-‐
tigt	  att	  mäta”	  
	  

Vad	  har	  du	  för	  förväntningar	  på	  SC	  framöver,	  vad	  
finns	  det	  för	  framtidsplaner?	  
-‐	  Vad	  anser	  du	  kan	  bli	  bättre,	  och	  vad	  behövs	  för	  
att	  det	  ska	  lyckas?	  
-‐	  Om	  du	  får	  spåna	  fritt,	  	  hur	  skulle	  du	  se	  att	  SC	  ut-‐
vecklades	  framöver?	  

Indikation	  om	  vad	  respondenten	  
anser	  finns	  för	  potential	  med	  SC	  
	  
Möjlighet	  att	  diskutera	  andra	  sätt	  
att	  utveckla	  SC	  och	  ge	  indikation	  
på	  hur	  detta	  kan	  effektivisera	  för-‐
valtningarnas	  arbete	  
	  

 

 

 


