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Abstract 

 

New Public Management (NPM) is the market inspired doctrine that has come to influence 

the administration worldwide since the nineteen-eighties. The concept NPM is used to make 

the public administration more effective by creating competition between corporations. NPM 

is something that according to the political scientist Lennart Lundquist is a concerning 

development. He claims that the constant aim for a more efficient public administration 

allows the economic values to dominate the entire system. Lundquist has presented a theory 

called “Our public ethos” which contains a description of two important values, economic and 

democratic. It should according to Lundquist be a constant balance between these two values, 

but with the increasing focus on making the administration more efficient, there is a constant 

risk of undermine the democratic values. 

The aim of this essay is to answer following questions: 

 Has there been a change over time, in relation to how the democratic or economic 

values are being mentioned in Socialstyrelsens annual accounts from 1992/93 to 2014? 

  Is it possible to discern a clear increase of the market inspired ideals in 

Socialstyrelsens annual accounts from 1992/93 to 2014? 

 How can the different values be interpreted and understood in each annual report? 

 

The method in use is a combination of both a qualitative and quantitative analysis. Regarding 

the possible value shift the results from the quantitative measurement ensure that a marginal 

decline of the democratic values has occurred. The economic values amounted to the same 

percentage in both of the two annual reports. In contradiction to Lennart Lundquists thesis of 

the undermining of the democratic values, our qualitative analysis shows a clearly significant 

presence of democratic values. Regarding the issue of increased marketization the annual 

reports confirms that the market inspired doctrine have had an impact, seen from the 

configuration of the annual reports. The presence of value categories can be interpreted and 

understood in different ways in the two annual reports. The content suggests an awareness 

regarding the relevance of democratic values. This conclusion shows that Lundquists thesis of 

the value shift in this case is not confirmed.  

 

Keywords: New Public Management, Public service ethos, Socialstyrelsen, democratic 

values, economic values 
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1. Inledning 
 

Välfärdsstaten spelar en stor roll för samhället och har ett gediget stöd hos den svenska 

samhällsmedborgaren (Svt Nyheter, 2011). Valåret 2014 präglades av välfärdspolitiska 

program där vård, skola och omsorg stod högt i kurs. Välfärden omfattar hela svenska 

befolkningen vilket bidrar till ett stort engagemang i välfärdspolitikens struktur och kvalitet. 

Styr- och organisationsformer som är avsedda för varu- och tjänsteproducerande företag 

implementeras regelmässigt inom den offentliga sektorn och så även inom vård och omsorg. 

Denna övergång till företagsorienterade styr- och ledningsinstrument inom det offentliga heter 

New Public Management (NPM). Konceptet bakom NPM är att effektivisera administrativa 

metoder inom den offentliga förvaltningen (Rothstein 1991:189). 

 

För ett antal decennier sedan kunde en förändring skönjas gällande den samhälleliga synen på 

den offentliga förvaltningens sätt att tillhandahålla service och tjänster. I ett sammanhang av 

missnöje med byråkratiska metoder för offentlig förvaltning, har New Public Management 

vuxit fram som ett svar på en mer effektiv och kundfokuserad modell för att organisera 

offentlig verksamhet. Komponenterna i den nya styrningsfilosofin inkluderar införandet av 

explicita mått på prestanda samt större tonvikt på effektivitet och den privata sektorns 

ledarstilar. Den privata marknaden fick agera inspirationskälla och en ”ny” offentlig 

verksamhet började formas med marknadisering som ledord (Agevall & Jonnergård 

2010:162ff). Grundtanken bakom NPM är att den offentliga förvaltningen blir effektivare om 

det införs samma typ av styr- och ledningsinstrument som affärsdrivande företag. Detta 

medför att helt statligt utförda tjänster läggs ut genom bolagisering till förmån för privata 

aktörer och därmed expanderar konkurrensen. I samband med detta ökar pressen på den 

offentliga sektorn att uppnå effektivitet och kvalitet för att vara konkurrenskraftiga (Agevall 

& Jonnergård 2010:163ff). Välfärdsstaten har med andra ord ändrat skepnad, från att ha 

karaktären myndighetsstat till att övergå till en förhandlings- och marknadsstat. I takt med 

denna förändring av förvaltningen har de privata aktörerna fått allt större spelrum (Montin 

1992:53). 

 

Socialstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet som har i uppdrag att främja en god hälsa 

och social välfärd, samt tillstå omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela 
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befolkningen (Socialstyrelsen 2014:7). Socialstyrelsen har det senaste året arbetat fram en 

förvaltningsmodell kopplad till indikatorer inom nationella riktlinjer. Dessa målnivåer syftar 

till att ge hälso-och sjukvården precisa mål att sträva mot för att ge medborgarna en jämlik 

vård av hög kvalitet. Dessa riktlinjer fungerar även som en måttstock i samband med 

utvärdering och uppföljning av vården (Socialstyrelsen 2014:9). New Public Managements 

terrängvinster inom vård- och omsorg väcker frågor om kvalitet och effektivitet där 

demokrati- och ekonomivärden ställs mot varandra. Betydelsen av demokrati- och 

ekonomivärden i offentlig förvaltning är ett debatterat ämne som har studerats av forskare 

från hela världen. Forskningen berör bland annat etiken i den offentliga verksamheten och hur 

privatiseringsprocesserna sätter det offentliga etoset (Public service ethos) i ett nytt ljus. 

Ekonomismen är en ideologi vilken strävar efter att privat och offentlig sektor bör styras på 

samma sätt. Fokus ligger på ekonomiska värden och de demokratiska värdena, som innefattar 

rättssäkerhet, politisk demokrati och egenetik ignoreras. Problematiken, menar Lundquist, är 

att det inte går att applicera ekonomismen i den offentliga sektorn med syfte att endast 

eftersträva de ekonomiska värdena (SOU 1999:76, 150ff.) Vidare menar Lundquist att 

ekonomistaten med förvaltingsdoktrin NPM hotar den politiska demokratin. NPM har endast 

ögon för ekonomivärdena och intresset för demokratifrågor är minimal. Globaliseringen 

innebär ett uppsving för NPM där förvaltningsdoktrin-vågen har en stor kraft som resulterat i 

en internationell trend (Lundquist 2006:28). 

 

I forskningsdebatten om NPM och Public service ethos deltar många forskare. Vi har valt att 

utgå från en framstående svensk forskare inom ämnet, Lennart Lundquist. Utifrån hans teori 

har de ekonomiska värdena fått allt större utrymme i samband med New Public Managements 

framfart, vilket enligt Lundquist resulterar i att de demokratiska värdena hamnar i 

skymundan. I teorin argumenterar Lundquist för vikten av att se till både demokrati- och 

ekonomivärden, något han benämner som ”Vårt offentliga etos” (Lundquist 1998:136).   

 

Socialstyrelsen är en välfärdsmyndighet som arbetar med ett humanitärt styrsätt och de 

demokratiska värdena bör genomsyra verksamheten. Detta sammantaget utgör en diskrepans 

som ur en statsvetenskaplig synvinkel är av intresse att undersöka för att se om det har skett 

någon värdeförändring inom Socialstyrelsens verksamhet de senaste två decennierna. Vi 

ämnar bidra till forskningen avseende Vårt offentliga etos. En kvalitativ och kvantitativ metod 

används för att undersöka huruvida Lundqvists tes om demokrativärdenas underminering 

förekommer hos Socialstyrelsen. 
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1.1 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att utifrån Socialstyrelsens årsredovisningar från verksamhetsåren 

1992/93 och 2014, undersöka genom en kvalitativ och kvantitativ metod om det har skett 

förändringar gällande myndighetens värderingar i respektive styrdokument. 

 

1.2 Frågeställning 
 

 Har det skett en förändring över tid i förhållande till hur värdekategorierna omnämns i 

Socialstyrelsens årsredovisningar år 1992/93 och 2014? 

 

 Går det att urskilja en tydlig ökning av de marknadiserade idealen från 1992/93 fram 

till 2014 i Socialstyrelsens årsredovisningar? 

 

 Hur tolkas och förstås de olika värdekategorierna i respektive årsredovisning? 

 

1.3 Disposition 
 

Uppsatsens inledande kapitel ger läsaren en inblick i Socialstyrelsens historiska utveckling 

och uppdrag. Vidare följer en beskrivning av det teoretiska ramverket där debatten kring New 

Public Management och Public service ethos sammanställs, även statsvetaren Lennart 

Lundquists teori om vårt offentliga etos presenteras. I nästkommande kapitel redovisas val av 

metod, material samt undersökningens validitet och reliabilitet. I samma kapitel återfinns även 

en redogörelse för vår operationalisering. Därefter presenteras resultat och analys, 

inledningsvis framförs vår kvantitativa mätning därefter redovisas resultat och analys från vår 

kvalitativa undersökning. Vidare presenteras de slutsatser som besvaras utifrån våra 

frågeställningar. Avslutningsvis förs en diskussion med egna reflektioner kring de resultat 

som framkommit i undersökningen. 
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2. Bakgrund 
 

Nedan följer en beskrivning av Socialstyrelsens uppdrag och arbetssätt. Kapitlet behandlar 

även de förändringar som skett inom organisationen över tid samt vilka ansvarsområden 

myndigheten svarar för.   

 

2.1 Socialstyrelsen 

 

Socialstyrelsen är den statliga myndighet som på regeringens uppdrag ska verka för att hela 

den svenska befolkningen får likvärdig vård och omsorg. Myndigheten är idag verksam inom 

hälso-och sjukvård, socialtjänst, hälsoskydd, epidemiologi samt smittskydd (Socialstyrelsen 

2014:7). 

 

Socialstyrelsens uppdrag handlar om att styra, organisera samt utvärdera de verksamheter som 

är verksamma under myndighetens tillsyn. Myndigheten arbetar efter förordningen med 

instruktion för Socialstyrelsen (SFS 2009:1243). Instruktionerna innefattar krav på att arbetet 

de utför ska främja allas välfärd och goda hälsa. Socialstyrelsen ska även enligt förordningen 

se till att kvaliteten på vården är hög och att alla som kommer i kontakt med dess institutioner 

behandlas likvärdigt (SFS 2013:907). Organisationen har även fyra organ som hanterar olika 

frågeområden. De organ som har en beslutstagande roll är Socialstyrelsens råd där 

medicinska, sociala samt vissa frågor av rent rättslig art behandlas. Även 

Rikssjukvårdsnämnden tillhör de organ som är beslutstagande. När det kommer till 

rådgivande organ finns det Nationella rådet som behandlar donationsfrågor (Socialstyrelsen 

2014:7). 

 

På regeringens begäran tillsattes den 1 juni 2013 en ny myndighet, Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). IVO har sedan dess haft som huvudsaklig uppgift att säkerställa att den vård 

som bedrivs har hög kvalitet, är säker samt utövas enligt de lagar och reglementen som finns. 

(Socialstyrelsen, 2015a). Socialstyrelsen är en typ av enrådighetsmyndighet, vilket innebär att 

högste ansvarige inom organisationen svarar mot regeringen gällande alla de beslut som tas 

inom verksamheten. Myndigheten är vidare uppdelad i olika verksamhetsområden som de 

ansvarar för, dessa är: kunskapsstyrning, statistik och jämförelser, utvärdering och analys, 

kunskapsstöd samt regler och behörighet (Socialstyrelsen 2014:7). Då Socialstyrelsens 

generaldirektör svarar direkt mot regeringen, tillfredsställs behovet av en starkare och mer 
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direkt styrning och politiska beslut kan implementeras snabbare. För att organisationen ska 

fungera och verka enligt stiftade lagar, regler och förordningar finns ett insynsråd. Insynsrådet 

har till uppgift, på regeringens begäran, att säkerställa att Socialstyrelsen uppfyller kraven 

gällande medborgerligt inflytande och demokratisk insyn. För att insynsrådet ska kunna verka 

optimalt krävs det att generaldirektören informerar rådet om vad som sker i verksamheten. 

Samma åtagande gäller även ifrån insynsrådets sida, de ska kontinuerligt informera 

generaldirektören om vad de anser krävs för att förbättra verksamheten (Socialstyrelsen 

2013:7).  

 

3.  Teoretiskt ramverk 
 

Teoridelen består av en redogörelse av de verktyg och teoretiska perspektiv som ligger till 

grund för analysen. Det teoretiska kapitlet är indelat i två avsnitt. I det första avsnittet ges en 

beskrivning av forskningsdebatten om New Public Management och Public service ethos. 

Betydelsen av demokrati- och ekonomivärden i offentlig förvaltning har studerats av flertalet 

forskare, varav många amerikanska, där en stor del av forskningen har ägnats åt 

tjänsteetiken bland de anställda i det offentliga. Sedan följer ett avsnitt som redovisar Lennart 

Lundquists teori om vårt offentliga etos, en teori som berör de demokrati- och ekonomivärden 

som ska genomsyra den offentliga förvaltningen. 

 

3.1 Forskningsläge: Forskningsdebatten om NPM och Public service ethos 

 

Under de senaste två decennierna har den offentliga sektorn utsatts för omstruktureringar och 

olika reforminitiativ. Det har utvecklats ett växande tryck att efterfölja den styrningsfilosofi 

som går under beteckningen New Public Management (NPM). Det berör en samhällsstyrning 

i förändring, framförallt har det inneburit skiftningar i det lokala politiska systemets utflöde 

som fått ett allt större handlingsutrymme. NPM är ett samlingsbegrepp som innefattar 

effektivisering inom den offentliga förvaltningen genom åtgärder som är hämtade från den 

privata sektorn (Agevall & Jonnergård 2010:162). Denna reformvåg startade under 1980-talet 

och drevs av idéer om att statens roll skulle vara effektiv, liten och instrumentellt styrbar 

(Pierre & Sundström 2009:8). NPM är en samling av idéer hämtade från den privata sektorn 

med marknadiserade inslag som resulterar i ett utbrett ekonomiskt tankesätt och finansiell 

transparens (Rothstein 1991:189). 
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Det finns med andra ord tydliga inslag av management och marknadisering inom reformen 

NPM. Marknadiseringens styrning innefattar konkurrens, kostnadseffektivitet och högre 

lönsamhet som uppnås genom att bland annat separera politik och offentlig verksamhet. 

Politikernas roll i marknadiseringen är att sätta upp mål för hur verksamheten skall styras 

samt granska måluppfyllnaden. Förvaltningen ska i samma styrningsmodell enbart uppfylla de 

uppsatta målen (Almqvist 2006:10ff). Denna förändring som omfattar den offentliga 

verksamheten innebär en reformpolitik som kräver att det offentliga anpassar sig till nya krav 

och omständigheter. Transformationen av den offentliga sektorn till en mer privatiserad 

marknad är global och är något som förekommer världen över (Brereton & Temple 

1999:459). Moderniseringen och de privatiseringsprocesser som pågår sätter det offentliga 

etoset (Public service ethos) i ett nytt perspektiv. Definitionen av detta etos är relativt vagt 

och olika forskare använder varierande termer och benämningar för att förklara konceptet. 

Vissa forskare talar om ”Public sector ethos” medan andra använder benämningen ”Public 

service ethos”, det innefattar dock samma innebörd (Brereton & Temple 1999:456). 

 

De traditionella värdena i Public service ethos beskrivs enligt O´Toole som ett värde, vilket 

innebär att alla personliga intressen sätts åt sidan och istället finns en strävan av att 

gemensamt arbeta för allmänhetens bästa. En annan viktig komponent är att handskas med 

och lösa diverse problem som uppkommer för att främja det allmänna intresset. Public service 

ethos är ett omdebatterat ämne och det finns ingen universal definition av detta begrepp. Det 

finns dock vissa nyckelvärden som det råder en viss mån av konsensus kring. De brittiska 

forskarna Pratchett och Wingfield definierar Public service ethos som en sammansättning av 

kulturella värden och attityder som både personal, offentliga institutioner och myndigheter 

delar. Även om visst samförstånd råder gällande definitionen av vad Public service ethos är, 

så är de olika delarna i etoset en omtvistad fråga. Pratchett och Wingfield sätter upp fem 

värden som omfattar etoset, dessa är: ansvar, ärlighet och opartiskhet, tjäna allmänhetens 

intresse, altruistisk motivation samt en lojalitet mot samhället, professionen och 

organisationen (Brereton & Temple 1999:457). 

 

Det finns en återkommande diskussion som berör effekterna av den privata sektorns 

deltagande i tillhandahållandet av offentliga tjänster. NPM:s transformation av den offentliga 

sektorn har en bidragande faktor till förändringen mot kvasimarknader och 

privatiseringsprocesser (Brereton & Temple 1999:459). NPM har bidragit till en förflyttning 
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mot effektivitet och prestationsmått. Denna rörelse bort från en koncentration gällande 

procedurfrågor, mot ett större fokus kring kvalitet och outputs kräver en omstrukturering av 

etoset (Brereton & Temple 1999:460). Utvecklingen av nytt Public service ethos bygger på 

centrala delar av de byråkratiska principerna om ärlighet, ansvar och opartiskhet samt mer 

marknadsbaserade inslag såsom kundval och konkurrens (Brereton & Temple 1999:466). 

 

Det marknadiserade tryck som ligger på det offentliga har skapat oroväckande farhågor 

gällande sektorns långtgående etablerade uppsättningar av etiska normer och attityder. Det är 

en anledningen till att begreppet Public service ethos placerats i centrum för vetenskapliga 

och politiska debatter. Även Redman-Simmons anser i sin artikel ”Bureaucracy vs. The 

Public Service Ethos: Contemporary Concepts of Public Service” att NPM:s framfart leder till 

en skiftning i värdena och medför därmed skada för den demokratiska processen (Redman-

Simmons 2009:5). I likhet med Rayner et al. beskriver Redman-Simmons att det högsta värdet 

i Public service ethos är att tillvarata allmänhetens intresse (Redman-Simmons 2009:6). 

 

I artikeln ”Public Service Ethos: Developing a generic measure” beskriver Rayner et al. hur 

individer som arbetar inom den offentliga sektorn är bundna och motiverade av Public service 

ethos. Tyngdpunkten ligger i att tjäna allmänhetens intresse. Författarna förklarar vidare i 

artikeln att definitionen av Public service ethos är en livsstil som inkluderar en uppsättning 

värden vilka innehas av individen, som tillsammans med organisatoriska processer bildar 

dessa värden. Värdena är riktade mot det offentliga snarare än det privata och är därför en 

motivation för medborgaren att uppnå mål som förbättrar det gemensammas bästa istället för 

själviska intressen (Rayner et al. 2010:3). Artikeln beskriver Public service ethos som en 

multidimensionell konstruktion, författarna har utarbetat ett ramverk där de förklarar varför 

individer är motiverade av Public service ethos i deras arbete inom den offentliga sektorn. Det 

innefattar personliga egenskaper såsom altruism, medkänsla och en vilja att åstadkomma en 

förändring för sina medmänniskor (Public service belief). De förklarar också hur 

medborgaren levererar offentlig service i samband med etoset som berör organisatoriska 

värden vilka inkluderar ansvar och objektivitet (Public service practice). Till sist förklarar 

författarna vad det är som gör att individen agerar utifrån allmänhetens bästa och inte ser till 

sina egna intressen (Public interest) (Rayner et al. 2010:8). Dessa tre motiv är vad författarna 

benämner som Public service motivation (PSM) och menar att konstruktionen av PSM och 

Public service ethos är densamma. Rainey definierar PSM som ett multifaciterat begrepp som 
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varierar över tiden och förändras i samband med organisatoriska förändringar (Rayner et al. 

2010:4). 

 

Det kan dock tilläggas att definitionen av PSM inte är universell (Rayner et al. 2010:5). 

Resultaten i författarnas undersökning visar att 97 % av de tillfrågade personerna medger att 

Public service ethos existerar. 76 % av de tillfrågade anser att detta etos separerar det privata 

från det offentliga. Resultaten visar även att de som arbetar i den offentliga sektorn har en 

stark tilltro som motiverar dem att göra skillnad i samhället och att arbeta för allmänhetens 

intresse är viktigt inom det offentliga etoset (Rayner et al. 2010:8). Slutsatsen av 

undersökningen är att de som arbetar inom det offentliga har ett högre Public service ethos än 

de som arbetar i den privata sektorn. De yrkesverksamma i det offentliga hade ett betydligt 

högre ”Public interest” medan skillnaden gällande ”Public service belief” och ”Public service 

practice” inte var lika stor (Rayner et al. 2010:17). 

 

Debatten kring NPM och Public service ethos är omfattande där diskursen beträffande 

privatiseringens omfång ställer etoset i ett nytt ljus. En framstående svensk forskare vid namn 

Lennart Lundquist har framställt ett flertal publikationer som berör det offentliga etoset inom 

offentlig förvaltning. Nedan kommer Lennart Lundquists teori om ”Vårt offentliga etos” 

redovisas. Lundquists teori kommer ligga till grund för vår analys då vi finner att hans tes, 

gällande demokrativärdenas risk för underminering är en intressant infallsvinkel som kan 

tillämpas för att få svar på om det skett en värdeförskjutning inom Socialstyrelsens 

verksamhet. 

 

3.2 Vårt offentliga etos 

 

Innehållet i vårt offentliga etos handlar om övergripande föreställningar beträffande hur 

samhället bör styras och hur staten förväntas agera. De värden som bör styra den offentliga 

verksamheten sammanställer Lundquist till vad han kallar Vårt offentliga etos. Vårt offentliga 

etos härleds från diverse texter, exempelvis från svensk lagstiftning och kan delas upp i två 

kategorier, demokrati- och ekonomivärden (Lundquist 1998:53). Dessa värden har vardera tre 

stycken underkategorier. Demokrativärdenas tre komponenter är politisk demokrati, 

rättssäkerhet och offentlig etik och ekonomivärdena består av funktionell rationalitet, 

kostnadseffektivitet och produktivitet. De ekonomiska värdena går att finna i samtliga 

samhällssektorer medan demokrativärdena endast återfinns i de offentliga verksamheterna. 
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Idén är dock att samtliga värden i det offentliga etoset ska beaktas av de offentligt 

verksamma, både politiker och ämbetsmän (Lundquist 1998:63). 

 

Figur 1. Vårt offentliga etos 

Demokrativärden Ekonomivärden 

Politisk demokrati Funktionell rationalitet 

Rättssäkerhet Kostnadseffektivitet 

Offentlig etik Produktivitet 

 

 

Demokrativärdenas första komponent omfattas av den politiska demokratin som i västvärlden 

består av två grundstenar. Den ena är folkmakt som utgörs av processer för folkets 

medverkan. Den andra är konstitutionalism vilken innefattar individuella friheter, 

rättssäkerhet och maktdelning (Lundquist 2006:33). Den politiska demokratin har både en 

process-sida och en substanssida. Den politiska demokratin karakteriseras av fyra olika 

substansvärden, jämlikhet, frihet, rättvisa och solidaritet. De processvärden som den politiska 

demokratin bygger på är öppenhet, ömsesidighet, diskussion och ansvar. Att våga stå upp och 

säga ifrån när en makthavare begår ett brott, något oetiskt eller olämpligt ingår i processvärdet 

öppenhet. Öppenhet kan klassificeras som en grundbult i demokratin eftersom det är en vital 

komponent som bidrar till en möjlighet att utkräva ansvar av makthavarna. Det är av stor vikt 

att processvärdena tillgodoses, om dessa värden ignoreras finns en stor risk att även 

substansvärdena undermineras. Om de offentliga processerna och besluten motverkar dessa 

grundläggande värden kan det enligt Lundquist inte anses legitimt att ett demokratiskt beslut 

ägt rum (Lundquist 2001:12). 

 

I stark konflikt till den politiska demokratin befinner sig ekonomismen. De offentliga 

verksamheterna har de senaste decennierna koloniserats av denna nya samhällsideologi 

(Lundquist 1999:149). Ekonomismen bortser från de demokratiska värdena och beaktar enbart 

ekonomivärden som består av funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. 

Det finns även en stark tilltro till organisering och chefskap där det privata näringslivet ses 
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som rätt modell att föregå samt att privat och offentligt ska hanteras på samma sätt (Lundquist 

2001:14).  

 

Det som sker, menar Lundquist, när demokratistatens makthavare försöker implementera 

diverse NPM-konstruktioner i den offentliga verksamheten är att de demokratiska värdena 

inte tas med i kalkyleringen. Framförallt sker en devalvering av de demokratiska värdena. Ett 

exempel på detta är demokrativärdet frihet som tagit sig en ny skepnad. Frihet har 

transformerats till valfrihet som innebär möjligheten att fritt välja mellan olika marknader och 

utbud av tjänster. Lundquist fortsätter sin plädering genom att statuera fler exempel på värden 

som genomgått radikala förändringar. Jämlikhet har blivit något formellt som att alla har en 

röst i de allmänna valen. Solidaritet menar Lundquist saknas helt och hållet och rättvisa har 

reducerats till en formell rättssäkerhet i den bemärkelsen att vi alla är underkastade samma 

lagar. Påföljden av denna värdedevalvering blir att demokratin urholkas på innehåll. Många 

gånger saknas den politiska demokratins substansvärden i diskussionen inom NPM. Effekten 

blir att ekonomismen tar sig an de demokratiska ledorden och förvränger deras egentliga 

betydelse (Lundquist 2006:33). 

 

De ekonomiska värdena har en gemensam nämnare nämligen att det sker en förskjutning vad 

gäller synen på människor från medborgare, till kunder, brukare och klienter. Det primära ur 

ett ekonomiskt synsätt är att se på alla frågor ur ett kostnadsperspektiv där effektiviteten är det 

övergripande målet. Lundquist menar att det finns en problematik i att överföra diverse 

konstruktioner till det offentliga, som är hämtade från den privata sektorn. Detta eftersom det 

privata skiljer sig från det offentliga och genom att överföra privata konstruktioner till den 

offentliga sektorn uppstår negativa konsekvenser (Lundquist 1998:23).  

 

Ett exempel på de oönskade effekter Lundquist beskriver är ett fenomen som framkommer i 

de fall förvaltningen tvingas se till fler aspekter än dess huvuduppgift. För att ta sjukvården 

som exempel är vårdgivarnas huvuduppgift att vårda sjuka men uppgiften innefattar även krav 

på olika värden inom den offentliga verksamheten. Värden som måste tas i beaktning är till 

exempel effektivitet, etik, rättvishet och demokrati. Detta kan i sin tur leda till konflikter som 

Lundquist benämner som multikriterieproblematiken. De olika värdena kan skapa problem för 

aktören som utövar verksamheten då dessa värden i vissa fall verkar motstridigt. Lundquist 

beskriver vidare att de ekonomiska värdena har fått allt större motståndskraft och att 
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fokuseringen på ekonomivärdena har lett till att demokrativärdena tenderar att försvinna i 

hanteringen (Lundquist 1992:64f). 

 

Lundquist argumenterar för att ekonomismen och de specifika NPM-värdena med 

marknadiseringen som ledord saknar stöd i svensk lagstiftning. Han styrker detta genom att 

hänvisa till att de offentliga verksamheterna fortfarande är offentligrättsligt reglerade 

(Lundquist 2006:30). Lundquist talar om en tydlig indelning av stater vilka är två idealtyper 

för offentlig organisering, demokratistaten samt ekonomistaten. Problematiken som uppstår i 

praktiken med vårt offentliga etos är att samtliga värden inte går att maximera samtidigt vilket 

innebär att aktörerna måste göra en avvägning mellan dem. Detta ter sig på olika sätt 

beroende på om vi befinner oss i demokrati- eller ekonomistaten. Demokratistaten styrs och 

kontrolleras av medborgarna och politikerna medan marknaden utövar tillsyn genom 

kundernas reaktion i ekonomistaten (Lundquist 2006:35).  

 

Kostnaderna för den offentliga sektorn har ökat, vilket har en direkt påverkan på 

framhävandet av kostnads- och effektivitetsaspekterna inom det offentliga. I de fall 

kostnaderna hålls på en låg nivå anses organisationen eller verksamheten vara produktiv, 

vilket ses som något positivt. Siffrorna talar sitt tydliga språk och är även enligt Lundquist 

kvantitativa mått som övertygar. Siffrorna upplevs som trovärdiga och objektiva, dock 

riskerar dessa effektivitetsmått att enligt Lundquist, underminera de kvalitativa aspekterna i 

verksamheten (Lundquist 1992:62f). 

 

3.3  Offentligt etos - Demokrativärden    
                                                            

3.3.1 Politisk demokrati 

 

Politisk demokrati handlar om kravet på transparens, medborgarna ska ha rätt att bli 

informerade om vad som händer inom förvaltningen. Demokrativärdet innebär i den 

bemärkelsen att samhällsmedlemmarnas fri- och rättigheter alltid ska beaktas (Lundquist 

1998:64ff). Kärnan i demokratin är att samhällsmedlemmarna i ett politiskt system ser 

varandra som politiska likar där de är kollektivt suveräna samt innehar egenskaper, resurser 

och institutioner som de kräver för att ha möjlighet att styra sig självständigt (Lundquist 

1998:76). Det kan till exempel handla om att det ska existera ett medborgardeltagande i 
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förvaltningsprocessen samt att det finns en öppenhet gentemot medborgarna från 

förvaltningens sida (Lundquist 1998:90f). 

 

3.3.2 Rättssäkerhet 

 

Rättssäkerhet innefattar saklighet och allas likhet inför lagen. Saklighet och att utöva en 

neutral och objektiv ställning i handläggningen faller även inom detta värde (Lundquist 

1998:64). ”The rule of law” är utgångspunkten i debatten om rättssäkerhet. Innebörden av 

begreppet är att förvaltningen följer föreskrivna legala principer samt att förvaltningen utövar 

sin makt genom allmän lagstiftning. Anknytningen mellan rättssäkerheten, förvaltningen och 

demokrativärden har att göra med att rättssäkerheten ser till relationen mellan det offentliga 

och samhällsmedborgarna (Lundquist 1998:102). 

 

3.3.3 Offentlig etik 

 

Den offentliga etiken är ett begrepp som berör relationen till medborgarna, där 

förvaltningsetiken är en del av den offentliga etiken. Det innefattar den etik ämbetsmannen 

har att rätta sig efter i sin yrkessamma roll. Lydnad gentemot lagen, hänsyn till medborgarna 

och lojalitet gentemot överordnade är exempel på etik ämbetsmannen bör eftersträva 

(Lundquist 1998:64). Lundquist påtalar att diskussionen om den offentliga etiken är 

omfattande och omfångsrik. Etiken går hand i hand med moral och är synonym med 

uppfattningen av vad som är rätt och fel i det offentliga. Vidare behandlar etik områden som 

berör frågor om skyldigheter, plikter och rättvisa och de etiska föreställningarna om gott och 

ont (Lundquist 1998:92ff). Inom offentlig förvaltning tillämpas offentlig etik till exempel 

genom att den anställda måste påtala misstanke om korruption, den anställda ska även 

behandla samtliga neutralt och aldrig göra privata vinster utifrån konfidentiell information 

som erhållits i tjänsten (Lundquist 1998:96). 

 

Lundquist lägger stor vikt vid ämbetsmännens roll som demokratins väktare vilken kan 

beskrivas som en slags beskyddare för bevarandet av den politiska demokratin. Han menar att 

en offentligt anställd tar med sig både rättigheter och skyldigheter in i sin yrkessamma roll. 

Rollen som väktare innefattar att se till att vårt offentliga etos ständigt iakttas och att öppna 

den offentliga verksamheten så att det bidrar till insyn och påverkan för 

samhällsmedborgarna. Andra uppgifter som väktarrollen innefattar är att alltid se till att den 
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offentliga verksamhetens huvudmål är att tillgodose medborgarnas intressen samt ta fram 

beslutsunderlag till beslutsfattarna och medborgarna (Lundquist 2006:38). 

 

3.4 Offentlig etos - Ekonomivärden 

 

3.4.1 Funktionell rationalitet 

 

Funktionell rationalitet innebär att åtgärder väljs utifrån premisser som leder till att explicit nå 

de uppsatta målen. Målstyrning har fått en vital roll inom offentlig förvaltning där funktionell 

rationalitet är ett sätt för förvaltningen att genom noggranna val av åtgärder se till att dessa 

verkligen leder till de uppsatta målen. Målen ses som givna utifrån denna mål-medel-

rationalitet vilken även avspeglar färdigheter som expertis och yrkesskicklighet (Lundquist 

1998:64). 

 

3.4.2 Kostnadseffektivitet 

 

Kostnadseffektivitet går ut på att målen ska nås med så låg kostnad som möjligt, för att på så 

vis kunna erhålla en högsta möjliga ersättning. Effektivitet i detta sammanhang innebär att 

förvaltningen bör utnyttja sina resurser på det mest kostnadseffektiva sättet för att uppnå 

maximal prestation utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns. Kostnadseffektivitet 

förverkligas när de uppsatta målen uppnås inom de ekonomiska ramarna (Lundquist 1998:64). 

 

3.4.3 Produktivitet 

 

Produktiviteten handlar om att den minsta möjliga input ska generera största möjliga output. 

Ju högre produktivitet, desto mindre resurser krävs för att bedriva en vis typ av verksamhet 

(Lundquist 1998:64). NPM:s uppkomst innefattar idén om hur produktionen i den offentliga 

servicen skulle bli mer produktiv. Syftet var att den offentliga serviceproduktionen skulle 

struktureras i form av marknadsliknande konstruktioner i samverkan med det civila samhället 

(Pierre & Sundström 2009: 8). 
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4.  Metod 
 

Metodkapitlet förklarar hur vi gått tillväga för att genomföra vår undersökning. I 

metodstrategin beskriver vi hur vi använt oss av både ett kvantitativt och kvalitativt 

tillvägagångssätt för att få svar på våra frågeställningar. Vidare förs en diskussion gällande 

undersökningens reliabilitet och validitet följt av val av material samt en beskrivning av vår 

operationalisering. 

4.1 Metodstrategi 

 

Tillvägagångssättet i uppsatsen baseras på en kombination av kvantitativ och kvalitativ 

metod. Denna typ av studie är en metodstrategi som även kallas för triangulering (Eliasson 

2013:31). Metoden används för att skapa större tillförlitlighet till den genomförda studien. I 

detta fall används den kvantitativa metoden för att få ett mätbart komplement till den 

kvalitativa undersökningen (Bryman 2011:354). Den kvalitativa delen av studien är en så 

kallad fallstudie. I dessa typer av studier analyseras sammanhanget vid fler än en tidpunkt 

(Esiasson et al. 2012:210). Metoden är fördelaktig då syftet är att undersöka utvecklingen i 

Socialstyrelsens årsredovisningar gällande Lundquists värden från 1992/93 samt från år 2014.  

 

Undersökningen utgår från Lennart Lundquists teori om det offentliga etoset som han menar 

ska genomsyra alla offentliga verksamheter. Både de ekonomiska och demokratiska värdena 

ska iakttas, dock avhandlar han främst de demokratiska. För att ge en bredare bild av de olika 

värdena och det offentliga etoset, utgör en del av teorin vetenskapligt arbete av andra forskare 

vilka är aktiva i debatten om Public service ethos. Det finns även en redogörelse av fenomenet 

New Public Management för att ge olika dimensioner av värdena. 

 

4.1.1 Kvalitativ textanalys 

 

Den kvalitativa metoden syftar till att undersöka Socialstyrelsens årsredovisningar mer 

djupgående. Detta uppnås genom en noggrann genomläsning med ett försök att finna textens 

underliggande mening. Genom att studera texten på djupet återfås svar på företeelser och 

syften av textens innehåll som inte alltid är explicit uppenbara (Eliasson 2013:27). Vi kommer 

att genomföra en kvalitativ textanalys av årsredovisningarna i sin helhet för att urskilja vilket 

eller vilka av demokrati- och ekonomivärdena som får störst fokus för att sedan analysera hur 
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dessa värdekategorier tolkas och förstås. Årsredovisningarna är uppbyggda på olika sätt och 

skiljer sig i omfattning under 1992/93 och 2014. Den senaste publikationen är mer detaljerad i 

sin utformning. Denna förändring påverkar dock inte vår undersökning då vi kommer att 

komplettera vår kvalitativa undersökning med en kvantitativ metod. Detta gör att omfånget 

inte spelar någon roll då kvantifieringen sker procentuellt. 

4.1.2 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Den kvantitativa metoden är fördelaktig då en översikt beträffande Lundquists värden kan 

kodas och vi får utöver den djupgående insikten i årsredovisningarna även ett kvantifierat 

värde som är mätbart. Resultaten av den kvantitativa undersökningen ger oss svar som på ett 

tydligt sätt påvisar hur mycket plats Lundquists olika värden får i årsredovisningarna 

(Eliasson 2013:31). Inom en kvantitativ metod genomförs mätningar på framtagna variabler. 

Dessa utarbetas genom en operationalisering vilket innebär att begrepp tas fram som kan ge 

oss svar på vår problemformulering samt göra begreppen mätbara. De utvalda variablerna 

kommer att räknas i varje årsredovisning och sedan sammanställas för att påvisa eventuella 

procentuella skillnader i de två årsredovisningarna. I denna process är det viktigt att 

begreppen beskrivs och definieras så tydligt som möjligt för att inte undersökningen ska 

kunna misstolkas (Eliasson 2013:12f).   

Operationaliseringen ligger till grund för verkställandet av kvantifieringen. För att undvika 

slumpmässiga fel utförs kalkyleringen två gånger för att på så vis även åstadkomma en god 

reliabilitet. När värdena och orden är räknade och sammanställda genomförs en uträkning av 

vad det procentuella utfallet blir. Vi har även valt att använda oss av ett analysschema för att 

underlätta processen.   

 

De valda begreppen som definierats är grundade på Lennart Lundquists teorier om det 

offentliga etoset. Vi har även i vår teori använt oss av flera artiklar som behandlar New Public 

Management samt Public service ethos för att på så vis belysa det omdebatterade ämnet kring 

reformen och värdena i etoset. Vi är medvetna om osäkerheten kring begreppet och att det 

inte finns en klar och tydlig definition, denna tvetydighet är en bidragande faktor till valet att 

beskriva innebörden av det offentliga etoset ur flera forskares synvinklar.  
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4.2 Validitet och reliabilitet 

 

Vid en studie är det även viktigt att validiteten samt reliabiliteten är hög. Att ha en hög 

reliabilitet innebär att undersökningen måste vara pålitlig. I de fall en annan part skulle utföra 

en identisk studie och använda sig av samma tillvägagångssätt som vi gjort, bör de, om 

reliabiliteten är hög, få ett resultat som är likvärdigt vårt utfall (Eliasson 2013:14).  Det är 

även viktigt att studiens validitet är hög, att vi i vår studie ser till att mäta vi avser att mäta 

(Eliasson 2013:16). En tydlig operationalisering av begreppen har legat till grund för att 

undvika missförstånd beträffande begreppens innebörd. Därmed har ett tydliggörande gjorts 

avseende mätningen och en förankring till vårt syfte och våra frågeställningar har skett. 

Vi anser oss ha god reliabilitet samt validitet i vår studie. Vi är dock medvetna om att den 

mänskliga faktorn kan påverka studiens resultat. Enkla slarvfel som att missa ord i texten vid 

mätningen kan påverka resultatet negativt. Vi är även medvetna om att validiteten i studien 

skulle kunna varit bättre om vi valt att utgå från fler årsredovisningar för att få ett bredare 

perspektiv på den eventuella värdeförskjutningen. Ett aktiv val har dock gjorts genom att 

avgränsa vår studie mellan 1992/93 till 2014 års redovisning då vi anser att tidsspannet på 22 

år är tillräcklig för att kunna uttala sig om verksamhetens värdeförändringar över tid. 

Gällande den kvalitativa undersökningen kan ett reliabilitetsproblem uppstå då vi själva valt 

ut de citat som förklarar tonvikten på Lundqvists värden i respektive årsredovisning. Dock 

anses den riskfaktorn vägas upp genom den kvantitativa mätningen av Lundquists 

demokratiska respektive ekonomiska värden. 

4.3 Material 
 

Gällande materialet i vår undersökning kommer vi huvudsakligen utgå från Socialstyrelsens 

årsredovisningar från 1992/93 samt 2014 och jämföra dokumenten. Ett strategiskt urval har 

gjorts gällande dessa två då årsredovisningar finns till för att redogöra för Socialstyrelsen som 

verksamhet i helhet, samt deras prestationer och resultat (Socialstyrelsen, 2015a). Vi anser att 

dokumenten tillåter oss att få en god inblick i hur verksamheten fungerar samt hur de arbetar 

inom respektive område.  

Vi har valt att analysera årsredovisningarna från Socialstyrelsen då denna myndighet 

symboliserar och representerar flera av de områden som innefattas av välfärdsideologin. På 
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Socialstyrelsens hemsida återfinns en kort och koncis beskrivning av deras uppdrag som 

välfärdsmyndighet: 

“Socialstyrelsen arbetar för medborgarnas bästa och vårt uppdrag är att värna hälsa, välfärd 

och allas lika tillgång till god vård och omsorg” (Socialstyrelsen, 2015b).  

Anledningen till att vi har valt att utgå från årsredovisningar från 1992/93 och 2014 är på 

grund av NPM:s genomslagskraft inom den svenska förvaltningen i början av 90-talet. Med 

anledningen av att NPM medfört ett mer marknadiserat styrsätt i det offentliga väljer vi att 

fördjupa oss i utvecklingen samt undersöka om det kan påvisas den värdeförskjutning som 

Lundqvists tes framhåller.    

Vi är medvetna om att struktur, omfång och utformning skiljer sig åt gällande de båda 

årsredovisningarna. Upplägget i 1992/93 års redovisning är snarlikt formatet av en 

dagstidning. Med det påståendet menar vi att strukturen på redovisningen är uppdelad i 

informationskolumner samt kortare nyhetsinslag med syfte att fånga läsarens intresse. 

Redovisningen är begränsad till 37 sidor, vilket är uppskattningsvis en tredjedel av omfånget i 

årsredovisningen från 2014. Socialstyrelsens årsredovisning från 1992/93 saknar även en 

utförlig redogörelse av myndighetens ekonomiska händelser under året. Istället presenteras ett 

stapeldiagram i form av en väldigt begränsad redogörelse över anslagsfördelningen. 2014 års 

redovisning har till skillnad från den äldre versionen en mer fördjupad redogörelse som 

omfattar samtliga områden i texten. Redovisningen liknar mer utformningen av en fullskalig 

rapport där varje del förklaras mer utförligt. En stor skillnad är även den omfördelning av 

ansvar och sysslor som skedde år 2013, då tillsynen av bland annat hälso-och sjukvård och 

socialtjänsten övergick från Socialstyrelsen till IVO. Vi är medvetna om att detta innebär att 

våra två styrdokument skiljer sig åt, dock är Socialstyrelsens primära roll alltjämt att bidra 

med insatser som syftar till förbättringar inom hälso-och sjukvården samt socialtjänsten. 

Deras roll innefattar därmed även att säkerhetsställa kvaliteten inom dessa områden. Vi är 

även medvetna om att valet av material kan göra vår undersökning sårbar då ytterligare 

kompletterande dokument eller intervjuer hade kunnat tillföra värdefull empiri. Intervju som 

komplement hade varit fördelaktig för att även få med de anställdas syn på verksamhetens 

värderingar 2014 jämfört med 1992/93. Vi valde dock bort denna metodstrategi då vi anser att 

trianguleringen är tillräcklig för undersökningens tillförlitlighet. Det hade även kunnat bli 

problematiskt att hitta respondenter som arbetat för myndigheten sedan tidigt 90-tal fram till 
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idag, något vi fann avgörande för att deras utsagor skall spegla en tillförlitlig jämförelse över 

tid. 

Med detta sagt anser vi ändå att dessa två dokument är jämförbara och tillförlitliga. Vi menar 

att årsredovisningarna fungerar väl som ett underlag för vår undersökning då de bidrar till en 

helhetssyn av Socialstyrelsens verksamhet. Vi får en välgrundad kunskap om verkligheten 

genom epistemologiska frågor och får på så vis denna kunskap genom systematiska 

observationer (Esaiasson et al, 2012:19).  

4.4 Operationalisering 

 

I undersökningen kommer vi att leta efter ord som är kopplade till Lennart Lundquists 

offentliga etos. Ett analysschema kommer användas som ett verktyg i den kvantitativa 

undersökningen där frekvensen eftersöks. När ett specifikt ord förekommer i 

årsredovisningarna kommer de att föras in under respektive kategorivärde i analysschemat 

beroende på om det är ett demokrati- eller ekonomivärde.  

 

Vi kommer att operationalisera demokrati- och ekonomivärdena från Lundquist teori om vårt 

offentliga etos. Sedan sätts dem i relation till den jämförande fallstudie som genomförs av 

noggrann genomgång av respektive årsredovisning från Socialstyrelsen 1992/93 respektive 

2014. Operationaliseringen nedan kommer att ligga till grund för genomgången av 

årsredovisningarna. Både demokrati- och ekonomivärdena kommer att operationaliseras för 

att på så vis kunna jämföra och se om vissa värden åsidosatts inom offentlig verksamhet. 

Operationaliseringen utförs på fri hand, utan underlag från annan litteratur och är grundade på 

tolkningar från Lundquists teori om vårt offentliga etos, vilket självklart kan kritiseras. Vi 

anser dock att vi tack vare vår valda metod lyckas fånga upp så många som möjligt av 

Lundquists demokrati- och ekonomivärden genom att formulera paraplyvärden. På så vis 

uppnås en bredd i begreppet “Vårt offentliga etos”. 
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Figur 3. Paraplyvärden 

Politisk demokrati Demokrati/demokratisk, insyn, deltagande 

Rättssäkerhet Objektivitet, likhet inför lagen, tillsyn 

Offentlig etik Anmälningsskyldighet, ansvar, plikt 

Funktionell rationalitet Målstyrning, utvärdering, uppföljning 

Kostnadseffektivitet Effektivitet, kostnad/kostnader, redovisa 

Produktivitet Produktion, privatisering/privat, resurser 

 

I den kvalitativa textanalysen letar vi efter förekomsten av värden. För att få en struktur i vår 

kvalitativa undersökning behöver vi ett analysverktyg för eftersökandet av Lundquists 

ekonomi- och demokrativärden. Detta uträttas genom att vi ställer oss frågor till dokumenten: 

Hur skiljer sig årsredovisningarna i fråga om utformning, struktur och omfång? Är Lundquists 

värden ett centralt begrepp som är vanligt förekommande i texterna? Hur framställer 

respektive årsredovisning Lundquists värden? Hur kan dessa värden tolkas?  Omnämns 

värdena på samma sätt? Vilka värden utelämnas? Finns det en underliggande mening? Dessa 

frågor fungerar som vårt analysverktyg där vi inför varje genomgång av årsredovisningarna 

ställer oss en fråga i taget till varje text och sammanfattar efter varje läst dokument vad som 

framkommit. Vi tar ut citat som vi anser vara av särskild tyngd för argument för att sedan 

jämföra dokumenten med varandra utifrån varje fråga för att på så vis urskilja vilka likheter 

och skillnader som vi funnit. 

5. Resultat och analys 
 

Detta kapitel behandlar inledande den kvantitativa undersökningens resultat och analys. 

Mätningen redovisas i form av två tabeller som redogörs och analyseras. I det andra avsnittet 

följer en beskrivning av resultaten och analysen avseende den kvalitativa studien där de 

kvantitativa resultaten integreras. 

 

5.1 Resultat och analys kvantitativ innehållsanalys 

 

Nedan följer en redogörelse för undersökningen av den kvantitativa analysen, resultatet 

redovisas med utgångspunkt av två tabeller där siffrorna kommenteras. Den första tabellen 

redovisar 1992/93- och 2014 årsredovisning med tyngdpunkt på de demokrativärden som 

återfunnits i respektive dokument. Den andra tabellen framställer årsredovisningarna från 
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1992/93- och 2014 där de ekonomiska värdena har sammanställts. Tabellerna redovisar även 

den ökning och minskning som har skett av värdena under tidsperioden. 

 

Demokrativärden 
1992/93 

Frekvens Procent-
enheter 

Demokrativärden 
2014 

Frekvens Procent-
enheter 

Förändring i 
procentenheter 

Politisk demokrati 0 0 Politisk demokrati 0 0 +/-0 

Demokrati 0 0 Demokrati 1 1,5 +1,5 

Insyn 2 3,1 Insyn 7 10,3 +7,2 

Deltagande 0 0 Deltagande 13 19,1 +19,1 

Rättssäkerhet 7 10,8 Rättssäkerhet 3 4,4 -6,4 

Objektivitet 1 1,5 Objektivitet 0 0 -1,5 

Likhet inför lagen 4 6,2 Likhet inför lagen 0 0 -6,2 

Tillsyn 35 53,8 Tillsyn 6 8,8 -45 

Offentlig etik 0 0 Offentlig etik 0 0 +/-0 

Anmälningsskyldighet 5 7,7 Anmälningsskyldighet 6 8,8 +1,1 

Ansvar 11 16,9 Ansvar 32 47,1 +30,2 

Plikt 0 0 Plikt 0 0 0 

Totalt 
demokrativärden 

65 0,5  Totalt 
demokrativärden 

68 0,2  -0,3 

Antal ord totalt 13 995 100 Antal ord totalt 38 897 100  

Tabell 1 redovisning av de demokratiska värdena från respektive årsredovisning. 

Det finns en del anmärkningsvärda resultat som utifrån den kvantitativa mätningen är värda 

att nämna. I årsredovisningen från 1992/93 är ordet tillsyn som står för hela 53,8 

procentenheter av de totala demokrativärdena. Ordet tillsyn har fram till 2014 års redovisning 

tenderat att minska med hela 45 procentenheter och påvisas i den senaste årsredovisningen 

med 8,8 procentenheter av de demokratiska värdena. Ordet ansvar uppgår i årsredovisningen 

från 1992/93 till 16,9 procentenheter. I redovisningen från 2014 har samma ord ökat i omfång 

med hela 30 procentenheter och förekomsten av ordet ansvar står för 47,1 procentenheter av 

de totala demokrativärdena. Ytterligare en intressant observation är det demokratiska värdet 

deltagande. Ordet förekom inte en enda gång i årsredovisningen från 1992/93 medan det 

uppgavs 13 gånger i det senaste styrdokumentet, vilket resulterar i en ökning med 19,1 

procentenheter. 

I underlagen från både 1992/93 samt 2014 är frekvensen obefintlig beträffande flera 

demokratiska värden. Ord såsom politisk demokrati, plikt samt offentlig etik utlämnades helt i 

redovisningarna. 
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I årsredovisningen från 1992/93 är det sammanlagt 65 stycken, av totalt 13 995 ord, som är 

demokratiska baserat utifrån vår värdematris. Förekomsten av demokratiska värden uppgår till 

totalt 0,5 procentenheter. I redovisningen från 2014 med sammanlagt 38 897 ord, har dessa 

värden minskat ner till 0,2 procentenheter. Differensen på -0,3 procentenheter ger en 

indikation på att de demokratiska värdena inte får lika mycket utrymme i årsredovisningen 

från 2014 och att det därmed skett en minskning av dessa värden de senaste 22 åren. 

Ekonomivärden 
1992/93 

Frekven
s 

Procent
-
enheter 

Ekonomivärden 
2014 

Frekven
s 

Procent
-
enheter 

Förändrin
g i 
procent-
enheter 

Funktionell 
rationalitet 

0 0 Funktionell 
rationalitet 

0 0 0 

Målstyrning 6 3,8 Målstyrning 0 0 -3,8 

Utvärdering 33 20,8 Utvärdering 45 10,4 -10,4 

Uppföljning 41 25,8 Uppföljning 43 9,9 -15,9 

Kostnadseffektivite
t 

3 1,9 Kostnadseffektivite
t 

0 0 -1,9 

Effektivitet 8 5,1 Effektivitet 2 0,5 -4,6 

Kostnad 16 10 Kostnad 248 57,4 +47,4 

Redovisa 4 2,5 Redovisa 82 18,9 +16,4 

Produktivitet 6 3,8 Produktivitet 2 0,5 -3,3 

Produktion 5 3,1 Produktion 0 0 -3,1 

Privatisering 22 13,8 Privatisering 2 0,5 -13,3 

Resurser 15 9,4 Resurser 8 1,9 -7,5 

Total 
ekonomivärden 

159 1,1  Total 
ekonomivärden 

432 1,1  +/- 0 

Antal ord totalt 13 995 100  Antal ord totalt 38 897 100   

Tabell 2 redovisning av de ekonomiska värdena från respektive årsredovisning. 

Även vid mätningen av de ekonomiska värdena framkommer intressanta resultat. Ordet 

kostnad förekommer i den äldre redovisningen med 10 procentenheter, här har en ökning av 

ordets förekomst fram till år 2014 resulterat i en slutsiffra på totalt 57,4 procentenheter, vilket 

ger en differens på hela +47,4 procentenheter. Även ordet redovisa har ökat i kvantitet, värdet 

påvisas i 1992/93 års redovisning med 2,5 procentenheter jämfört med 18,9 procentenheter år 

2014, vilket ger en differens på + 16,4 procentenheter. Antal ord där förekomsten uppgick till 

0 procentenheter är till skillnad från redovisningen av de demokratiska värdena endast 

förekommande i ett fall och innefattar ordet funktionell rationalitet. 

Vad beträffar de övriga ekonomiska värdena återfinns ingen nämnvärd skillnad procentuellt 

sett. Som nämnts tidigare är det orden kostnad och redovisa som sticker ut mest och får ett 

signifikant större utrymme i årsredovisningen från 2014. Angående övriga värden sker en 
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minskning av förekomsten i samtliga värden i dokumentet från 2014. Det är dock relativt små 

förändringar där orden målstyrning, kostnadseffektivitet, effektivitet, produktivitet, och 

produktion har minskat med knappa fyra procentenheter. 

Redovisningen från 1992/93 har ett omfång på 13 995 ord och redovisningen från 2014 på 38 

897 ord. Den totala kvantiteten ekonomivärden visade sig vara likvärdigt förekommande på 

totalt +/- 1,1 procentenheter.  

5.1.1 Sammanfattning kvantitativ innehållsanalys  

 

Sammanfattningsvis antyder resultatet ovan en rad anmärkningsvärda detaljer. Ordet tillsyn 

visar på en markant minskning från årsredovisningen i 1992/93 fram till år 2014. Det går dock 

att ifrågasätta betydelsen av denna värdeminsknings då ansvaret för tillsyn övergick till 

Inspektionen för vård och omsorg den 1 juni 2013. Den totala andelen demokrativärden har 

under tidsspannet på 22 år minskat med 0,3 procentenheter. Trots att ord som ansvar, 

deltagande samt anmälningsskyldighet visat sig få en större roll i den senare årsredovisningen 

lyckas inte Socialstyrelsen bibehålla kvantiteten av demokratiska värden från 1992/93 fram 

till år 2014.  

Vad beträffar de ekonomiska värdena är kostnad det mest framstående värdet som har ökat i 

omfång i årsredovisningen från 2014. En anledning till att just detta ord har fått ett markant 

större utrymme kan bero på den marknadisering som har skett i och med införande av NPM. 

Värdet redovisa har också ökat i omfattning i den senare upplagan av Socialstyrelsens 

årsredovisning vilket också kan härledas till dagens extensiva granskningssamhälle. I 

motsättning till detta påvisar de övriga ekonomiska värden i matrisen på en minskning över 

tid. Ord som målstyrning, uppföljning och utvärdering kan ses som synonymer till den 

marknadiseringsprocess som pågår. Dessa ekonomiska värden borde enligt Lundquists teori 

om en värdeförskjutning visa på en ökning. I båda årsredovisningarna är förekomsten av 

ekonomivärden högre än andelen demokrativärden, det har däremot inte skett någon ökning 

av de ekonomiska värdena över tid då slutprocenten i respektive årsredovisning är densamma. 
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5.2  Integrerat resultat och analys kvalitativ textanalys  

 

5.2.1 Socialstyrelsens grundläggande värderingar 

 

”Det är Socialstyrelsens uppgift att verka för en god hälsa och social välfärd på lika villkor 

för alla människor i Sverige. Omsorg och vård ska vara av hög kvalitet och den enskildes 

rättssäkerhet skyddad” (Socialstyrelsen 1992/93:2). 

 

Citatet ovan inleder 1992/93 års redovisning som en beskrivning av Socialstyrelsens 

grundvärderingar. En snarlik mening återfinns i årsredovisningen från 2014. 

 

“Socialstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet vars uppdrag är att verka för en god 

hälsa och social välfärd, samt för omsorg och vård av hög kvalitet på lika villkor för hela 

befolkningen” (Socialstyrelsen 2014:7). 

 

Ovanstående citat kan sammankopplas till Lundquists demokrativärden, specifika ord som 

lika villkor för hela befolkningen tolkas som ett begrepp som kan likställas med Lundquists 

beskrivning av demokrativärdet rättssäkerhet. Statsvetaren talar om rättssäkerheten som en 

medborgerlig rättighet där saklighet och allas likhet inför lagen står i centrum. Det finns även 

en värdegrund i ovanstående citat som innefattar en del av de substansvärden som Lundquist 

benämner i värdet politisk demokrati. De ord som kan härledas ur substansvärdena vid 

genomläsning av citaten är jämlikhet och rättvisa. Trots mindre skillnader gällande 

utformning av formulering har inte värdegrundens innebörd förändrats avsevärt under de 

senaste 22 åren. 

 

I 2014 års redovisning finns en beskrivning av insynsrådets uppgifter. 

 

”Socialstyrelsens insynsråd bidrar till att uppfylla kravet på demokratisk insyn och 

medborgerligt inflytande, men har inga beslutsbefogenheter” (Socialstyrelsen 2014:7). 

 

Här talas det om den öppenhet som Lundquist menar är en vital komponent i den politiska 

demokratin. Innehållet i detta demokrativärde är bland annat att medborgarna ska ha rätt att 

bli informerade om vad som händer inom förvaltningen, det ska med andra ord finnas en 
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transparens. Det medborgerliga inflytandet har också en stor roll i Lundquists demokrativärde 

politisk demokrati.  

 

I årsredovisningen från 1992/93 beskrivs dock det medborgerliga inflytandet inte lika tydligt. 

Sett utifrån den kvantitativa mätningen talar siffrorna sitt tydliga språk, varken demokrati, 

politisk demokrati eller deltagande nämns i styrdokumentet från 1992/93. Förekomsten av 

politisk demokrati återfinns inte heller i redovisningen från 2014 och ordet demokrati 

förekommer en gång och deltagande påvisas 13 gånger. Då Socialstyrelsen är en myndighet 

som ska värna demokratiska värden, är det häpnadsväckande att förekomsten av ord som så 

tydligt står för just detta inte går att återfinna i styrdokumenten.  

 

Politisk demokrati handlar om att medborgarna ska ha rätt att delta i förvaltningsprocessen, 

det ska även finnas en öppenhet gentemot alla samhällets medlemmar. Det går att ifrågasätta 

hur stor vikt Socialstyrelsens insynsråd verkligen lägger på att uppfylla dessa tre 

demokratiska värden sett utifrån citatet ovan. Insynsrådet ska bidra till att uppfylla kravet på 

demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Att ord som demokrati, politisk demokrati 

och deltagande inte förekommer alls i redovisningen från 1992/93 kan anses påverka de 

demokratiska värdenas inflytande negativt. Dock har en ökning skett gällande förekomsten av 

ordet deltagande i redovisningen från 2014, vilket tyder på en positiv förändring där det 

demokratiska värdet får ett större utrymme. 

 

Ytterligare ett exempel på fall där demokrativärden återspeglas finns i Socialstyrelsens 

årsredovisning från 2014 i deras agerande att bidra till den vitbok som publicerades 2014 av 

regeringen. Vitboken berör de kränkningar och övergrepp som romer utsattes för under 1900-

talet av bland andra Socialstyrelsen, där syftet med upprättandet av boken var att ge romska 

offer och anhöriga ett erkännande. Socialstyrelsen agerade genom att låta externa författare 

granska myndigheten, denna granskning resulterade i rapporten Antiziganism i statlig tjänst 

(Socialstyrelsen 2014:9). Socialstyrelsens insats påvisar ett agerande gentemot den etik som 

berör Lundquists demokrativärde den offentliga etiken. I Socialstyrelsens fall hade misstaget 

och kränkningarna redan skett men deras agerande att bidra till vitboken visar på en moral. 

Det visar även på en insikt i vad som är rätt och fel, vilket är synonymt med den offentliga 

etiken, där de har valt att ta ansvar för sina misstag. Precis som Lundquist beskriver innefattar 

etiken frågor som rör skyldigheter, plikter och rättvisa, något som återspeglas i deras agerande 

med granskningen av den egna verksamheten. 
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”Socialstyrelsens historia är ett av skälen till varför myndigheten idag särskilt prioriterar de 

röstsvaga, diskriminerade eller utsatta för att verka för att de får en god hälsa, vård och 

omsorg” (Socialstyrelsen 2014:9). 

 

Citatet ovan förklarar bakgrunden avseende skandalen kring de kränkningar de utsatt romer 

för och innefattar värden som länkas samman med demokrativärdet rättssäkerhet som står för 

saklighet och allas likhet inför lagen. Sakligheten innebär även att myndigheten ska utöva en 

neutral och objektiv ställning där det är en självklarhet att diskriminering inte är något som 

ska förekomma. Rättssäkerhet och den offentliga etiken är något som även återfinns i 

årsredovisningen från 1992/93.  

 

“Även om varje fall är unikt är det viktigt att t.ex. rättssäkerheten för patienterna är 

densamma i hela landet” (Socialstyrelsen 1992/92:8). 

 

Citatet påvisar Socialstyrelsens tydliga ståndpunkt avseende prioriteringen av demokratiska 

värden. I detta fall värdesätts individens jämlikhet och rätt till lika förutsättningar.  

Rättssäkerheten är ett tydligt exempel som går hand i hand med den offentliga etikens 

innebörd. Fram till årsredovisningen år 2014 har ansvaret för tillsyn inom hälso- och 

sjukvården och inkomna anmälningar avseende missförhållanden inom vården överförts till 

Inspektionen för vård och omsorg. Ordet anmälningsskyldighet har ökat med 1,1 

procentenheter fram till 2014, vilket är överraskande då Socialstyrelsen inte längre handhar 

dessa ärenden. Det specifika ordet offentlig etik går inte att återfinna i respektive 

styrdokument dock påvisar dokumentens innehåll en substans som går att likställas med 

begreppet. Vid en djupare genomläsning återfinns en genomgående känsla av att den 

offentliga etiken prioriteras detta tar sig i uttryck genom att Socialstyrelsen skapar en bild av 

att sätta individens värde och rättigheter i fokus.  

 

5.2.2 Socialstyrelsens uppföljning och utvärdering 

 

Det går likväl att finna ekonomiska element i de båda årsredovisningarna där vissa avstamp 

påvisar att det marknadiserade styrsättet har implementerats inom Socialstyrelsens 

verksamhet. Det visar även att dagens gransknings- och utvärderingssamhälle återfinns även i 

denna myndighets sätt att arbeta på. Uppföljning och utvärdering är typiska ekonomiska 
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incitament som enligt Lundquist blivit alltmer förekommande i samband med införandet av 

New Public Management där syftet är att effektivisera och kostnadsreducera verksamheten. 

Trots återupprepade ekonomiskt värdeladdade uttalanden om uppföljning och utvärdering 

påpekas det dock att: 

 

“Syftet är bl a att se vilka konsekvenser det blir för kvalitet, effektivitet, rättssäkerhet […]” 

(Socialstyrelsen 1992/93:2). 

 

Exemplet från 1992/93 års redovisning visar en medvetenheten om att ekonomiska 

insatser kan påverka de demokratiska värdena. Myndighetens uppgift är att utvärdera med 

syfte att få svar på hur de ekonomiska värdena påverkar verksamheten. Utvärderingen kan ses 

som en säkerhet för att upprätthålla de demokratiska värdena och förhindra att dessa inte 

undermineras.  

 

I årsredovisningen från 2014 urskiljs det latenta budskap eller snarare en fasad av 

obligatoriska utvärderings- och granskningsuppgifter som Socialstyrelsen ska följa. Det är i 

synnerhet en stor del av myndighetens uppdrag att utöva uppföljning och utvärdering. 

Styrningen präglas av NPM-reformen där krav ställs på granskning, utvärdering och 

kostnadskontroll. Enligt Lundquist tenderar de ekonomiska värdena att ta över i och med 

marknadiseringsprocessen dock påvisar den kvantitativa mätningen att frekvensen av samtliga 

ekonomiska värden, förutom två ord, procentuellt sett har minskat. Denna procentuella 

förändring är en intressant iakttagelse då debatten om NPM och vårt offentliga etos talar för 

att de marknadiserade idealen påverkar de demokratiska värdena i negativ befattning, vilket 

inte påvisas i detta fall.  

 

I samband med uppföljning och utvärderingen i vården har en ny modell tagits fram som är 

kopplade till indikatorer inom nationella riktlinjer. Dessa målnivåer används sedan som en 

måttstock i inom vården. Huvudsyftet med dessa målnivåer är att ge patienterna en jämlik 

vård av hög kvalitet. 

 

”Det primära syftet med nationella målnivåer är att ge hälso-och sjukvården tydliga mål att 

arbeta mot för att i förlängningen kunna ge patienterna en jämlik vård av hög kvalitet” 

(Socialstyrelsen 2014:9). 
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Återigen fokuserar verksamheten på medborgarens jämlikhet, ett demokrativärde som faller 

inom kategorin politisk demokrati. Uppföljning och utvärdering ingår i det arbetssätt som 

kommuner och landsting följer. Detta förklaras även i årsredovisningen från 1992/93. 

 

“Socialstyrelsen följer upp och utvärderar hur landsting och kommuner lever upp till de mål, 

riktlinjer och regler som fastställts i lag. Det innebär bl.a. regelbundet återkommande 

rapportering om förhållanden inom hälso- och sjukvård och socialtjänst” (Socialstyrelsen 

1992/93:17). 

 

Uppföljning och utvärdering är begrepp som är en följd av NPM-reformens framfart och 

dagens så kallade granskningssamhälle. Förekomsten av dessa två begrepp borde i och med 

det marknadiserade idealet ha ökat i kvantitet. Vår mätning påvisar dock en procentuell 

minskning på 10,4 respektive 15,9 procentenheter gällande värdena utvärdering och 

uppföljning. Sett till textens innebörd impliceras det dock att utvärderingen och uppföljningen 

är ett verktyg för att säkerställa kvalitet och jämlikhet för den enskilda individen. Sett till 

Lundquists teori där en förväntad ökning av ekonomiska värden bör ha skett över tid, är det 

förvånande att förekomsten av begreppen utvärdering och uppföljning har minskat i kvantitet 

i den senare årsredovisningen. Det går även att ifrågasätta hur mycket kvaliteten värderas, 

särskilt då den senare årsredovisningen trycker på att just kvalitetssäkringen är vital för 

Socialstyrelsen. 

 

Vidare i den äldre upplagan av årsredovisningen finns en redogörelse för införandet av den 

Ädelreform som antogs den 1 januari 1992. Syftet med reformen var att på regeringens 

uppdrag ge Socialstyrelsen ansvaret för äldre- och handikappvården. Målet var att 

Socialstyrelsen skulle se till att bibehålla god kvalitet, kostnadseffektivisera verksamheten, 

samt ge ökad valfrihet åt patienterna (Socialstyrelsen 1992/93:17f). Det framkommer dock att 

denna utveckling inte alltid varit tillfredställande. 

 

“Många anser att utvecklingen snarare gått i motsatt riktning än vad som avsågs, nämligen 

ökad valfrihet, trygghet och integritet för den enskilde” (Socialstyrelsen:1992/93:18). 

  

Begreppet kvalitet kontra effektivitet är en diskrepans som även återfinns i flera delar av 

årsredovisningarna, nedan följer ett exempel från 2014 års redovisning. 
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”I dessa utvärderingar följer myndigheten upp verksamheternas strukturer, processer och 

resultat samt belyser kvaliteten och effektiviteten i vården och omsorgen” (Socialstyrelsen 

2014:44). 

 

Här kan paralleller från det senare citatet dras till det ekonomiska värdet funktionell 

rationalitet som innebär att åtgärder väljs utifrån premisser som leder till att nå de uppsatta 

målen, i detta fall uppnå en viss kvalitet. Kvalitet och effektivitet kopplas i det senare citatet 

samman som ett och samma ord. Går kvalitet och effektivitet att uppnå på likvärdiga grunder? 

Eller är det någon av dessa delar som får ge vika? Som beskrivits tidigare går 

kostnadseffektiviteten ut på att målen ska nås med en så låg kostnad som möjligt. Lundquist 

benämner denna diskurs som multikriterieproblematiken. Problematiken uppenbarar sig när 

diverse konstruktioner överförs från den privata sektorn till den offentliga, likt det första 

citatet påvisar, kan detta få negativa effekter. I citatet stärks multikriterieproblematiken då 

införandet av privata incitament tydligt lett till missnöje och inte alls bidragit till den 

förväntade ökningen av demokratiska värden så som valfrihet, integritet och trygghet för den 

enskilde.  

 

Det citatet från 2014 års redovisning tvingas Socialstyrelsen ta två värden i beaktning, 

nämligen kvalitet och effektivitet vilka kan ses som två motstridiga värden. Begreppen 

kvalitet och effektivitet tolkas i citatet som att Socialstyrelsen vill ge samhällsmedborgaren 

kvalitet i sina tjänster till lägsta möjliga kostnad. Detta är i realiteten inte enkelt att uppnå, 

dels på grund av de finansiella skillnader som finns bland kommunerna men också det 

kvalitetsmått som kan variera.  

 

Ytterligare ett syfte med Socialstyrelsens utvärdering är att urskilja och se över viktiga 

förbättringsområden och samtidigt uppmuntra till en utveckling av kvaliteten inom vård och 

omsorg (Socialstyrelsen 2014:44). För att uppnå detta har Socialstyrelsen arbetat fram nya 

föreskrifter. Dessa föreskrifter innebär en skärpning för vårdgivare och socialnämndernas 

ansvar och skyldighet att agera när barn och vuxna utsätts för våld i nära relationer 

(Socialstyrelsen 2014:49). 

 

”Genom att ställa krav på verksamheterna att tidigt upptäcka och förebygga våld förväntas 

föreskrifterna bidra till bättre förutsättningar för drabbade att få rätt insatser i rätt tid” 

(Socialstyrelsen 2014:49). 
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Citatet pekar på Socialstyrelsens aktiva arbete att förebygga våld och ses som en uppfyllnad 

av demokrativärdet offentlig etik. Lennart Lundquist beskriver i sina texter vikten av att ta sitt 

ansvar som demokratins väktare vilka innefattar skyldigheter och plikter att säga ifrån när de 

anställda i verksamheten anser att något är direkt oetiskt, olagligt eller olämpligt. Genom att 

ställa tydliga krav på vården kan även värdegrunden tas i beaktning. Detta uppnås genom att 

se till att alla medborgare får rätt insatser i rätt tid uppfylls kravet på en jämlik och rättvis vård 

för samhällsmedborgarna. 

 

För att öka effektiviteten och tillgodose kundens behov har Socialstyrelsen under 2014 

förbättrat sin upplysningstjänst. Myndigheten får ofta frågor från allmänheten och 

förfrågningar om utlämnande av allmän handling innebär att en sekretessprövning måste ske 

vilket i sin tur leder till ett arbete av omfattande karaktär som är tidskrävande.  

 

“I syfte att förbättra servicen till omvärlden, korta svarstiderna och samtidigt avlasta 

sakkunniga från inkommande frågor av enklare karaktär har Socialstyrelsen en särskild 

upplysningstjänst” (Socialstyrelsen 2014:60). 

 

Tjänsten innebär i praktiken att svarstiderna kortas ner samtidigt som de sakkunnigas 

arbetsbörda minskas då de avlastas från frågor som är av enklare karaktär. Detta har lett till att 

90 % av personer som ställde frågor fick svar inom tre arbetsdagar (Socialstyrelsen 2014:60). 

Socialstyrelsen säger sig ha infört detta som en service till förmån för individen, men det är 

inte omöjligt att tolka detta som ett alternativ för att skapa en mer kostnadseffektiviserad 

verksamhet som i sin tur är en produkt av marknadiseringen. Texten ger upphov till 

reflektioner kring den positiva framställningen av upplysningstjänsten. Formuleringen och 

uttryckssättet kan ses som ett skyltfönster där Socialstyrelsen endast ger sken av att de 

demokratiska värdena genomsyrar verksamheten i större grad än vad som uppnås i realiteten, 

som i påvisat exempel inte alltid är fallet.   

 

Tack vare förbättringen inom upplysningstjänsten tillgodoser Socialstyrelsen kundens behov 

på ett effektivt sätt och produktiviteten har ökat vilket hamnar inom ramen för Lundquists 

ekonomivärden. Ytterligare ett exempel på hur Socialstyrelsen arbetar för att främja 

effektiviteten, produktiviteten och samtidigt erbjuda god service är genom 

kompetensförsörjning och bemanning.  Här kan en parallell dras till den kvantitativa 
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mätningen. Ordet kostnad är ett av de ekonomiska värden som ökat markant, med hela 47,4 

procentenheter fram till år 2014 i Socialstyrelsens årsredovisning. Ordet kostnad används mer 

frekvent i den senare årsredovisningen, dock tolkas och omnämns ordet på ett annat sätt än i 

årsredovisningen från 1992/93. I den tidigare upplagan förekommer det mer av en diskussion 

och debatt kring ordet. Texten är uppbyggd utifrån en känslomässig struktur och ofta 

förekommer det intervjuer där innehållet i texten inte är objektivt. Det förekommer uttryck i 

årsredovisningen som påvisar eventuella effekter av New Public Management. Ofta ställs det 

ökade trycket på ett mer kostnadseffektivt arbetssätt i relation till kvalitetssäkringen. 

Dåvarande överdirektör Claes Örtendahl påtalar att:  

 

”Det kärva läget för kommuner och landsting gör att vi nu är mycket intresserade av vad 

olika verksamheter kostar och vad man får för pengarna […] Frågan är då om det går att få 

billigare sjukvård eller socialtjänst utan att förlora i kvalitet” (Socialstyrelsen 1992/93:14).  

 

Citatet visar på en medvetenhet likt Lundquists teori där på det läggs större fokus kring de 

ekonomiska värdenas intrång i verksamheten vilket i sin tur kan påverka de demokratiska 

värdena i en negativ befattning. Vidare tolkas 1992/93 års redovisning som ett styrdokument 

där ordet kostnad väcker starka känslor och sätts i relation till kvaliteten. Det finns en oro att 

allt för stort fokus på ekonomiska incitament påverkar Socialstyrelsens verksamhet i en 

negativ riktning. Kostnadseffektivt handlande är ett agerande som aldrig får gå före de 

demokratiska värderingar som myndigheten enligt värdegrunden ska värna om. 

 

I årsredovisningen från 2014 kan ordet kostnad ses i ett annat ljus. Här redogörs inte för några 

känslomässiga reaktioner eller uttryck, texten förhåller sig neutral och saklig. Ordet kostnad 

används i samband med djupare redogörelse av verksamheten. Det finns, i kontrast till 

årsredovisningen från 1992/93, ingen koppling mellan orden kostnad och kvalitet. Det förs 

inte heller någon debatt eller diskussion kring ordet. Istället redovisas explicit de siffror som 

berör verksamhetens kostnader och därefter följer en beskrivning av vad dessa siffror 

innefattar och beror på. Det är en pragmatisk och resultatinriktad innebörd när ordet kostnad 

omnämns i texten vilket kan ses som en sätt att tala om kostnader på ett marknadiserat sätt. 
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5.2.3 Sammanfattning av integrerat resultat och analys  

 

Sammanfattningsvis återfinns både ekonomiska och demokratiska värden i respektive 

årsredovisning. Den samlade bilden är med andra ord inte helt entydig. De ekonomiska 

värdena förekommer i högre utsträckning, dock föreligger det demokratiska budskap som 

präglar både årsredovisningen från 1992/93 samt redovisningen från 2014. Båda 

styrdokumenten sätter individen i fokus, talar om lika vård av hög kvalitet, parametrar som 

alla innefattar de demokratiska riktlinjerna. I huvudsak är de explicita värden som figurerar i 

årsredovisningarna demokratiska sådana. De ekonomiska värdena omnämns i bisatser i 

årsredovisningen från 1992/93 och fungerar som ett komplement till att lyfta fram 

demokratiska värden.  

 

De ekonomiska värdena förekommer frekvent vid en överblick av de båda styrdokumenten i 

den kvantitativa mätningen. Liksom Lundquist framhåller kan det vara problematiskt för 

demokrativärdena att hävda sig mot de ekonomiska värdena, dock yttrar sig inte detta i vår 

kvalitativa undersökning. Marknadiseringens framväxt med tyngdpunkt på konkurrens, 

kostnadseffektivitet och högre lönsamhet är parametrar som ska uppfyllas inom den offentliga 

verksamheten. Det går att urskilja begrepp och formuleringar som är kopplade till New Public 

Managements idéer. Kostnad är det värde som tydligast fått större utrymme i 2014 års 

redovisning. Ordet effektivitet är ett begrepp som förekom mer frekvent i den äldre 

årsredovisningen, dock används ordet på ett rationellt sätt, för att beskriva hur ett mål nås på 

bästa möjliga vis. I årsredovisningen från 2014 talas det istället om ekonomisk rationalitet när 

effektivitet nämns i texten. Det finns alltså mönster och formuleringar i årsredovisningen från 

2014 som stödjer och kan kopplas samman med marknadiseringen även om dessa inte tar sig i 

uttryck markant. 

 

Det kan konstateras att Lundquists teori, där de demokratiska värdena får en underminerad 

roll till förmån för de ekonomiska värdena, inte överensstämmer med vår undersökning. Vårt 

kvantitativa resultat visar på att demokrativärdena snarare fått en mer framskjuten roll hos 

Socialstyrelsen och förekomsten av ord såsom deltagande och demokrati är mer 

förekommande i den senare årsredovisningen. Rättssäkerhet är ett ord som figurerar mer 

frekvent i den äldre redovisningen dock upplevs rättssäkerheten som något av ett ledord i de 

båda årsredovisningarna då Socialstyrelsen trycker på vikten av sin humanistiska 

människosyn. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att New Public Management fått ett genomslag hos 

Socialstyrelsen, det går dock inte att styrka påståendet om dess hegemoniska ställning. 

Resultatet av den kvantitativa underökningen från respektive årsredovisning styrker å sin sida 

påståendet, men den kvalitativa underökningen visar att de ekonomiska värdena balanseras av 

ett större fokus på demokrativärdena. Det förekommer en samexistens på någorlunda 

likvärdiga grunder och Lundquist tes om en värdeförskjutning bekräftas inte i detta fall.  

 

6. Slutsats 
 

I detta kapitel sammanfattas uppsatsens resultat i form av slutsatser baserat på 

undersökningens syfte och frågeställningar. Vi kommer att återkoppla till vårt syfte och 

besvara frågeställningarna som behandlar om det har skett en förändring över tid i 

förhållande till hur värdekategorierna omnämns i årsredovisningarna, hur dessa tolkas samt 

om det går att se en ökning av de marknadiserade idealen från Socialstyrelsens 

verksamhetsår 1992/93 och 2014. Avslutningsvis förs en diskussion där även våra egna 

reflektioner framförs. 

 

Efter granskning av årsredovisningarna kan vi i den kvantitativa mätningen urskilja en 

marginell minskning av de demokratiska värdena i redovisningen från 2014 jämfört med 

1992/93 års redovisning. Beträffande de ekonomiska värdena påvisas ingen procentuell 

skillnad vid en jämförelse av dokumenten över tid. 

 

Vid en likhetsgranskning av de demokratiska respektive ekonomiska orden i de båda 

årsredovisningarna återspeglas en majoritet av ekonomivärdena. Att andelen ekonomivärden i 

relation till demokrativärden i årsredovisningen från 1992/93 har dubbelt så stort omfång kan 

bero på att NPM redan fått ett allmänt erkännande och genomslagskraft i svensk förvaltning 

under 1990-talet. 

 

Resultaten visar efter en sammanställning av de ekonomiska värdena i den kvantitativa 

mätningen, varken en ökning eller minskning av antal ord kopplade till de ekonomiska 

värdekategorierna. Trots att vår kvantitativa mätning påvisar en majoritet av de ekonomiska 

värdena i respektive årsredovisning, talar den kvalitativa mätningen för de demokratiska 
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värdenas vitala betydelse. Det går att utläsa genom den kvalitativa analysen att de 

demokratiska värdenas roll väger tyngre i sättet som texten i respektive styrdokument är 

formulerad på.   

 

Avseende den första frågeställningen som berör om det skett en värdeförskjutning över tid, 

kan vi genom den kvantitativa mätningen se att en marginell minskning av demokrativärdena 

skett medan ekonomivärdena uppgick till samma procentsats i respektive årsredovisning. Den 

kvalitativa undersökningen demonstrerar en framstående roll av de demokratiska värdena. 

Sammantaget resulterar detta inte i en värdeförskjutning, undersökningen framhåller att 

Lennart Lundquists teori om de demokratiska värdenas underminering i samband med 

marknadiseringen inte är förekommande i styrdokumenten. 

 

Beträffande nästa frågeställning om det går att urskilja en ökad marknadisering bekräftar 

årsredovisningarna mönster och formuleringar av marknadiserade inslag, vilket tydligast 

återfinns i redovisningen från 2014. Dessa incitament kan länkas samman med 

marknadiseringen, dock tar de sig inte i uttryck markant utan återspeglas främst i form av en 

utökad redogörelse avseende ekonomisk redovisning i det senare styrdokumentet.  

 

Den sista frågeställningen tar upp hur värdekategorierna kan tolkas och förstås. Det påvisas 

tydliga skillnader i hur dessa kategorier framställs i de två årsredovisningarna. I 1992/93 års 

redovisning sätts ofta de ekonomiska värdena i direkt relation till hur de kan komma att 

påverka de demokratiska. Texten i sin helhet indikerar en känsloladdad inställning till hur 

ekonomiska och demokratiska värden kan komma att påverka och påverkas av varandra. I 

2014 års redovisning beskrivs värdena mer sakligt, dock antyder texten genomgående, en 

medvetenhet om de demokratiska värdenas betydelse för samhällsmedborgarna. Det redogörs 

även mer frekvent för den offentliga etikens värde. Att de demokratiska värdena är av stor 

betydelse påpekas genomgående i de båda redovisningarna.  

 

6.1 Diskussion 

 

I förstadiet av vår undersökning av Socialstyrelsens årsredovisningar från 1992/93 samt 2014, 

hade vi en teoretisk och välgrundad förväntan om det kommande slutresultatet. Då NPM fått 

en sådan stor genomslagskraft i samhället hade vi en föreställning om att resultaten med stor 

sannolikhet skulle påvisa en ökning av de ekonomiska värdena i Lundquists offentliga etos. 
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Resultatet av vår undersökning påvisade motsatsen, vilket vi anser är överraskande. Utfallet 

kan ha flera förklaringar, om undersökningen inte varit avgränsad enbart till Socialstyrelsens 

årsredovisningar, utan även inkluderats av intervjuer, eller varit inriktad på andra handlingar 

publicerade av myndigheten, skulle resultatet kunna ha sett annorlunda ut. Vi anser dock att 

vårt val av material inte är godtyckligt och att tidsspannet på de båda årsredovisningarna är 

tillräckligt stor för att få ett tillförlitligt resultat. Att de ekonomiska värdena i den kvantitativa 

mätningen svarar för 1,1 procentenheter i respektive årsredovisning, vilket är högre än 

förekomsten av de demokratiska värdena, kan bero på att de trots sitt uppdrag om att värna för 

alla medborgares rätt till lika vård, god hälsa samt social välfärd, likväl har en budget att 

förhålla sig till. Den kvalitativa undersökningen visade dock att demokratiska värden förekom 

i större utsträckning än de ekonomiska. Detta kan bero på att Socialstyrelsen, genom sitt 

humanitära synsätt, samt på grund av de verksamheter och områden de ansvarar för, är en 

myndighet som sätter demokratiska värden i stort fokus. 

 

Vid eventuell framtida forskning hade det varit intressant att undersöka mer djupgående hur 

NPM påverkar handlingskraften på Socialstyrelsen. Förslagsvis hade vi då använt oss av 

semistrukturerade intervjuer då de speglar de anställdas upplevelser och tycken på ett sätt som 

är svårt att nå enbart via analys av dokument och handlingar. 

 

Vi anser vidare att metodiken vi använt oss av i uppsatsen där vi kombinerat både kvantitativ 

med kvalitativ metod varit fördelaktig. De metodiska problem vi dock ställts inför framkom 

speciellt vid utformningen av matrisen för den kvantitativa mätningen. De ord som genom 

operationaliseringen valdes ut som ekonomiska respektive demokratiska värden kan 

ifrågasättas då ordens betydelse gällande värdetillhörighet är en tolkningsfråga. Vi anser 

emellertid inte att detta påverkar resultatet då kvantiteten av antal ord är så pass omfattande. 

 

Vi valde att utgå från Lennart Lundqvists teori då vi fann det intressant att undersöka 

huruvida NPM, som slagit rot världen över med sådan genomslagskraft, alltid leder till en 

ökning av de marknadiserade incitamenten, och därmed riskerar att underminera de 

demokratiska?  Resultatet vi fick påvisar att detta inte är en utveckling som i samtliga fall är 

korrekt. Studien vi gjort konstaterar att marknadiseringen i alla avseenden inte leder till en 

devalvering gällande upprätthållandet av demokratiska värden. 
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