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Förord  
  

Denna C-uppsats är vårt examensarbete (15 hp) för ekonomie kandidatexamen vid Örebro 
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Abstract 

In this Bachelor’s thesis, the causation between the unemployment in Sweden and to what 

extent the higher ups work accordingly to New Public Management at Arbetsförmedlingen 

will be explained. The thesis looks over how the change in the application of New Public 

Management has been by setting values on the application on different measuring points in 

the timeframe from 2008 to 2016. The purpose of the thesis is to review the causation with 

the help of a hypothesis that have been tested. The hypothesis has been tested through the 

review of the directive called the Director General’s work procedure and the annual reports of 

Arbetsförmedlingen, which later had been analyzed and led eventually to possibility 

of reading and presenting values for every measuring point. These values gave an explanation 

to how the work at Arbetsförmedlingen relied itself accordingly to New Public Management 

at different measuring points but couldn’t prove or disprove any causation and the hypothesis 

could therefore neither be proven true nor rejected. The conclusion was that a bigger 

investigation with more measuring points over a longer time frame was needed to be able to 

ensure a result that didn’t risk to be affected by chance or other factors. Shortcomings in the 

documentation together with Arbetsförmedlingen’s short life span prevented that a broader 

study could be conducted and that further studies may encounter this obstacle if the same 

phenomenon is intended to be investigated.  

 

Keywords: New Public Management, NPM, NPM-Value, Agency Theory, 

Arbetsformedlingen, Unemployment, Causation, Annual report 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

I denna kandidatuppsats förklaras sambandet mellan arbetslöshet i Sverige och i vilken 

utsträckning man arbetar enligt New Public Management på myndigheten 

Arbetsförmedlingen. Uppsatsen ser över hur förändringen i tillämpning av New Public 

Management varit och detta genom att sätta värden på tillämpningen vid olika mätpunkter 

inom tidsperioden 2008 till 2016. Uppsatsens syfte är att ta förklara sambandet och det med 

hjälp av en hypotes som testas. Hypotesen har testats genom att granska direktivet 

Generaldirektörens arbetsordning samt Arbetsförmedlingens årsredovisning, sedan analyserat 

innehållet vilket ledde till att värden för varje mätpunkt kunde utläsas och redovisas. Dessa 

värden gav en förklaring till hur arbetet enligt New Public Management förhöll sig vid de 

olika mätpunkterna men kunde inte bevisa eller motbevisa något orsakssamband och 

hypotesen kunde därför varken bevisas eller förkastas. Slutsatsen är att det krävs en större 

undersökning med fler mätpunkter över en längre tidsperiod för att säkerställa ett resultat som 

inte riskerar påverkas av slump eller andra faktorer. Brister i dokumentation samt 

myndighetens korta livslängd förhindrade att en bredare studie kunde genomföras och vidare 

studier kommer möjligen att träffa detta hinder om samma fenomen är för avsikt att 

undersökas. 

 

Nyckelord: New Public Management, NPM, NPM-Värde, Agentteori, Arbetsförmedlingen, 

Arbetslöshet, Orsakssamband, Årsredovisning 
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Begreppslista 

 

New Public Management (NPM) 

Teori om hur styrning i offentlig sektor ska utföras. Teorin är väldigt bred och kan närmast 

ses som filosofisk. Finns vissa centrala delar. Kan indelas i två pelare, “the economical” och 

“the managerial”, varav det menas att man ska arbeta med effektivitet och ledningsstyrning. 

Grundidén med NPM är att arbeta mer likt privat sektor, och de två pelarna är faktorer för att 

nå dit (Christensen & Laegreid 2001).  

 

Element 

Almqvist (2006) nämner tre delar av New Public Management och kallar delarna för element. 

Elementen tillsammans bildar tankesättet om New Public Management och hur det bör 

uppfyllas.  

 

Sekundärdata 

Sekundärdata är data som insamlats eller sammanställts vid tidigare tillfälle och inte enbart 

för studiens ändamål. Sekundärdata kan utgöras av olika typ av information som finns inom 

organisationen, i databanker eller annat (Christensen et al. 2010).  

 

Agentteori  

Företagsekonomisk teori om ett relations-samband mellan en överordnad och en 

underordnad, ofta relationen mellan ägare och styrelse, men även andra relationer kan 

uttryckas som principal-agent-relation vilket är vad agentteori redogör (Frostenson 2015). 

 

Offentlig styrning 

Ledarskap och styrning inom offentlig sektor, kan vara annorlunda än att styra privat då 

syftet med verksamheten kan skilja sig åt. Privat sektor drivs ofta av att göra vinst medan 

offentlig sektor av att vara samhällsnyttig och bör därför styras därefter (Merchant & Van der 

Stede 2011). 

 

Styrfilosofi  

Exempelvis New Public Management, då det kan ses som en så bred teori att det av flera 

benämns som filosofisk tanke om hur offentlig verksamhet ska bedrivas (Almqvist 2006).
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Denna kandidatuppsats i företagsekonomi kommer att se över vilka indikationer som visar att 

myndigheten Arbetsförmedlingen arbetar enligt New Public Management. I uppsatsen 

genereras sekundärdata från direktivet “Generaldirektörens arbetsordning för 

arbetsförmedlingen” samt utifrån vad som framgår av Arbetsförmedlingens årsredovisning 

hädanefter skriven som “Årsredovisningen” för årtalen som valts. Indikationerna som åsyftas 

är sökord eller tydliga beskrivningar av dessa sökord som kan återfinnas i dokumentationen. 

När dessa tagits fram ska det svara på i vilken utsträckning Arbetsförmedlingen arbetar med 

New Public Management. Genom att välja olika bryttider och utifrån dessa finna sökord samt 

se hur ofta de förekommer eller hur ofta deras betydelser framkommer i dokumenten, 

kommer det gå att skatta en grad av New Public Management för vardera bryttid. De bryttider 

som används i arbetet är årtalen 2008, 2009, 2012 och 2016. Genom att jämföra dokument 

och direktiv, som i sig är samma typ av dokument vid alla bryttider men dock framhäver 

olika saker har det skapats förutsättningar för att finna hur dessa förändrats och vad 

dokumenten vill nå ut med för budskap, information och påverkan på verksamhetsstyrningen. 

I arbetet kommer denna grad av New Public Management inom organisationen att ställas i 

relation till hur arbetslösheten i landet ser ut. Genom att presentera arbetslöshetssiffror för 

årtalen 2008, 2009, 2012, 2016 och sedan sätta ett värde på i hur hög grad organisationen 

jobbar med New Public Management enligt metodiken ovan beskriven kommer arbetet kunna 

svara på om det finns ett orsakssamband mellan ökad eller minskad arbetslöshet på nationell 

nivå och ökad eller minskad grad av New Public Management-arbete i Arbetsförmedlingen, 

det vill säga på organisationsnivå. När det i uppsatsen skattas en grad, är det bestämt utifrån 

hur många gånger sökorden eller tydliga beskrivningar av något sökord, förekommer i den 

totala dokumentationen som undersöks. Skulle det av teorin finnas underlag för att fastslå att 

exempelvis tio sökord ligger till grund för de olika element som New Public Management 

bygger på, kommer graden att skattas utifrån hur många gånger sökordet förekommer samt 

hur många olika sökord som förekommer i dokumentationen. Skulle det förekomma en tydlig 

beskrivning av något av sökorden kommer den motiveras med utgångspunkt i den 

beskrivning av sökordet eller termen som återfinns i teoriavsnittet för denna uppsats. Det 
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valda tidsintervallet som vi går igenom i uppsatsen kommer att motiveras i avsnittet “1.2 

Bakgrund” som följer nedan.  

1.2 Bakgrund 

Bakgrunden till intresset inför ämnet New Public Management och offentlig styrning är dess 

mediala och vetenskapliga uppmärksamhet. New Public Management och 

Arbetsförmedlingen som myndighet har båda fått utstå kritik i media och samhället, såväl av 

journalister som politiker och akademiker. New Public Management som styrfilosofi med 

dess fundamentala utgångspunkt att som myndighet arbeta mer som en privat aktör har fått 

utstå kritik som till exempel Diefenbach (2009). Där har man bland annat adresserat att 

NPM-arbetet inte får den effekt som det är tänkt att få. I kvällstidningar finns exempel som 

”Dumhet i kommunal regi” (Nyberg i Aftonbladet 2017) och “Fel när medlen görs till målen 

i offentlig verksamhet” (Arnqvist i SvD Debatt 2017). Det finns också exempel på 

samhällsdebatter där man försökt försvara NPM och lyft dess effekter, exempel på 

debattartiklar och ledare är: “Utskälld metod räddar liv” (Fölster i SvD 2014) och “Sverige 

behöver en mer nyanserad debatt om NPM” (Bringselius i DN Debatt 2015). I kritiken kan 

det bland annat inom vården finnas en moralisk dimension där man enligt NPM skulle se 

patienter som “kunder”. Det blir enligt många en problematik då vårdens primära mål är att 

vara samhällsnyttig och att vård inte kan mätas primärt i produktivitetsmått som till exempel 

antal hjälpta patienter, utan att också arbeta med kvalitetssäkring (Skålén, 2004). 

Arbetsförmedlingen som myndighet har i sin tur fått utstå kritik i samhällsdebatten där man 

pekat på ineffektivitet i myndigheten. Bland annat menar kritiken att Arbetsförmedlingen inte 

lever upp till den funktion som myndigheten är tillsedd att uppfylla (Svenskt Näringsliv 

2013). Vidare har det sagts att Arbetsförmedlingen förbrukat sin roll och att myndigheten bör 

reformeras och potentiellt sett även läggas ned. Exempelvis: “Annie Lööf: Avveckla 

Arbetsförmedlingen” (Expressen 2014) och i nutid även exempel som “AF klarar inte jobbet 

utan reformer” (Dagens Industri Ledare 2017). Förslag har framkommit att man istället då 

skulle avveckla verksamheten och att fördela om de ekonomiska medel som krävs för att 

driva myndigheten till privata verksamheter istället och möjligen subventionera projekt och 

annat.  

 

Under 2009 följde en massiv arbetslöshet i bland annat Sverige (SCB 2017). Detta som följd 

av den världsomfattande finanskrisen som uppstod 2008. Investmentbanken Lehman Brothers 

försattes i konkurs i USA och krisen uppdagades med utgångspunkt i att konkursen blev ett 
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faktum den 15 september 2008 (Lybeck 2009). När finanskrisen briserade fick det följder i 

Sverige då många företag fick kostnadsbespara och avskeda för att kunna överleva. Detta på 

grund av att bland annat orderingångar, beställningar, tjänster och annat minskade (SCB 

2017). Arbetsmarknaden behövde således starka rekryteringsföretag och en fungerande 

Arbetsförmedling för att kunna hantera krisen och undkomma än högre arbetslöshet. Detta 

genom att se till att arbetsföra människor kommer i arbete, inte går arbetslösa och då undvika 

onödiga vakanser på arbetsmarknaden då hög arbetslöshet är en negativ faktor för samhället 

och ekonomin i helhet (Hultkrantz & Söderström 2011). Samhällsnyttan som 

Arbetsförmedlingen står för blir då vital för att inte försämra det ekonomiska läget ytterligare. 

Det genom att fylla sin funktion och på så sätt göra att inte arbetslösheten ökar genom att 

färre arbetssökande blir sammankopplade med arbetsgivare. Arbetsförmedlingens främsta 

uppgift var, och är än idag, att agera som samhällsnyttig myndighet och se till att hjälpa 

samhället genom att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Det gör dem genom att 

hjälpa arbetssökande ut i arbete, hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetenser och förmedlar 

kontakt de olika parterna emellan (Arbetsförmedlingen 2017).  

 

Som verktyg har New Public Management som tillvägagångssätt inom offentlig sektor 

funnits i vetenskapliga sammanhang sedan 70-talet och började implementeras av olika 

offentliga sektorer runt om i världen först under 80-talet. Teorier kring New Public 

Management uppkom då i bland annat vidareutvecklingar och resonemang kring agentteori 

(Hood 1991). Styrfilosofin NPM som sådan influerar idag olika myndigheter medvetet och 

omedvetet. Kanske arbetar myndigheter mer som privata aktörer fast det inte är avsikten eller 

så har de en tydlig avsikt och tror fördelarna med NPM kommer att väga över mot de 

satsningar som kan komma att krävas. På så vis skulle en verksamhet kunna tjäna på att 

etablera medel för att jobba mer enligt teorin. Teorin blir intressant att studera i 

Arbetsförmedlingen för myndighetens mediala uppmärksamhet och de påtryckningar, 

utmaningar och problem de ställs inför. Arbetsförmedlingen verkar på en marknad som under 

åren från finanskrisen och fram till idag har förändrats mycket. Arbetslösheten innan 

finanskrisen var på mycket låga nivåer för att sedan, efter finanskrisen briserade, helt 

förändras och stiga till höga nivåer (SCB 2017). Genom att titta på denna tidsperiod och 

använda den som grund i arbetet kommer man att kunna få både höga och låga nivåer, vilket 

bildar ett intressant underlag när det ska prövas mot den grad av NPM och sambandet eller 

icke-samband kan då förklaras. Det blir en intressant tidsperiod då förändringar i 
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arbetslöshetssiffrorna legat på både förhållandevis höga och förhållandevis låga procenttal 

över en i sammanhanget kort tidsperiod och någon eller några tydliga trender i konjunktur 

och arbetslöshet blir mer svår att tyda. Därav kan sambandet eller icke-sambandet få ett bättre 

stöd än om relationen annars skulle kunna bygga på trend eller slump i högre utsträckning. 

 

Sverige har haft en massiv invandring de senaste åren och invandringen var som högst 2016 

(SCB 2017). Migrationsverket, som är den myndighet som ska hantera invandringen har 

under de senaste åren tvingas frångå tidigare arbetssätt och rutiner för att kunna hantera de 

nya flöden man anförtrotts med som myndighet. Exempel på detta är uttryckta i debatter som 

“Larm: Personal på Migrationsverket tvingas arbeta 22 timmar i sträck” (Metro 2015) eller 

i Migrationsverket egen rapport “Effektiviteten i asylprövningen” (Migrationsverket 2016).  

Detta fenomen blir intressant för vidare studie, om myndigheter tenderar att frångå sina 

styrsätt när hög eller låg arbetsbelastning råder eller om man vidhåller det arbetssätt man har 

för avsikt att arbeta efter kontinuerligt. Med bakgrund i detta är uppsatsen tänkt att undersöka 

om detta fenomen återspeglas även på arbetsmarknaden. Ambitionen ska då vara att förklara 

detta problem eller icke problem och om de direktiv och dokument som undersöks i arbetet 

kan uppvisa ett samband eller ej i relationen: ökad/minskad arbetslöshet leder till 

ökad/minskad grad av NPM i Arbetsförmedlingen som organisation.  

1.3 Problematisering 

Arbetsförmedlingen som myndighet har en holistisk syn på arbetslöshet och har som främsta 

uppgift att verka för att öka sysselsättningsgraden på nationell nivå, vilket i sin tur bidrar till 

att minska arbetslösheten (Arbetsförmedlingen 2017). Med ett sådant synsätt blir uppgiften 

att forma verksamheten efter att påverka arbetslösheten snarare än att inom organisationen 

jobba för att prestera ett bra resultat. Verktyg för att verkställa en sådan utformning av 

verksamheten och styrningen inom den blir dokument så som Generaldirektörens 

arbetsordning för Arbetsförmedlingen, där styrdirektiv för verksamheten uttrycks och 

Årsredovisningen, som är en summering av hur verksamheten bedrivits under året. Det är här 

viktigt att poängtera detta, då det för Arbetsförmedlingen inte bara blir den egna 

verksamhetens prestation som kan vara medel för att jobba mot den holistiska syn som man 

har. Det kan även hjälpa att i samarbete eller på annat sätt påverka arbetslöshet och 

sysselsättning. På så sätt kan man jobba mot målen men inte nödvändigtvis direkt i den egna 

miljön. Genom att använda sökord samt tydliga beskrivningar av dessa sökord går det att se 
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vilka egenskaper hos elementen som uppfyllts och detta kan i sin tur användas för att se om 

det finns samband av instabil marknadssituation (som då finanskrisen 2008 fram till idag 

givit upphov till) och ökad (i dokumentation) tillämpning av NPM. Ett sådant orsakssamband 

skulle kunna bevisas eller förkastas genom att visa på arbetslöshet i siffror på nationell nivå 

och graden av NPM i form av uppkomsten av sökorden och beskrivningar av sökorden i 

dokumentationen. New Public Management som är ett samlingsnamn över mängder med 

metoder, modeller för styrning i offentlig sektor och dess verksamheter kan närmast ses som 

en filosofisk tanke. I arbetet har dock kategoriserats vissa karaktäristiska som är 

återkommande i flera publiceringar och resonemang. Arbetsförmedlingen som organisation 

har som yttersta uppgift att verka för att öka sysselsättningen i landet på lång sikt och 

verksamheten ska utformas bland annat så att den bedrivs på ett effektivt och enhetligt sätt, 

detta enligt förordningen med instruktion för Arbetsförmedlingen (SFS 2007:1030). Att 

vidhålla och förbättra det effektiva agerandet är ett av de stora områdena i arbetet med New 

Public Management. Det finns även ett område inom NPM som handlar om att gå mot ett 

tankesätt som innebär att låta chefen själv styra och ta ansvar, “Let the manager manage”, för 

att sedan kunna hålla någon ansvarig för de resultat, bra eller dåliga, som den delen av 

verksamheten står för (Christensen & Laegreid 2011). Att arbeta mer decentraliserat skapar 

förutsättningar för att kunna verka i mer föränderliga miljöer (Mintzberg 1983) och därför när 

en ökad arbetslöshet råder kan det komma att krävas snabbare beslut. För att arbeta effektivt 

kommer mer beslut att behöva fattas utan att det godkänns högre upp i hierarkin, då det skulle 

bidra till att det tar längre tid och motarbetar således ambitionen att vara effektiva. Det är 

dock viktigt att poängtera att arbete med decentralisering, effektivisering och andra 

organisatoriska styrmedel används utifrån ett vinstperspektiv som existerar inom privat 

sektor. Ett företag har som syfte att generera vinst, medan något sådant syfte inte föreligger 

en myndighet eller offentlig sektor. Det som då gör styrning inom offentlig sektor svårare blir 

då att kunna mäta prestation på ett likvärdigt sätt. När inga vinstmått finns, eller tillämpas, 

behöver man finna andra mått för att mäta prestationen och således kunna utvärdera och 

utveckla både styrning och verksamheten som helhet (Merchant & Van Der Stede 2011). 

Med New Public Management som tankesätt används bland annat effektivitetsmått som 

verktyg för styrning, och där mätningen av dessa är en viktig faktor för att arbeta enligt 

teorin. På så vis kan teorin hjälpa att undkomma den problematik som styrning inom offentlig 

sektor möter. 
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Arbetsförmedlingen som myndighet står inför många utmaningar och till och med en debatt 

om att vara eller inte vara, som tidigare nämnts. Myndigheten har en bevisbörda att visa sig 

effektivare än tidigare för att inte hamna i debatten om att lägga ner myndigheten och skjuta 

stödet till myndigheten ut mot privata aktörer istället. Arbetsförmedlingen har också 

kritiserats för att vara tröga och ineffektiva vid omställningar, men försvaras bland annat av 

Forslund: “Skyll inte allt på Arbetsförmedlingen” (Svenska Dagbladet 2017). Debatten 

fortlöper och vad som kan konstateras är att Arbetsförmedlingen som myndighet har 

utmaningar i att påvisa sin effektivitet samt att bli bättre på att ställa om inför förändringar, 

inte minst med den arbetslöshet som stiger bland exempelvis utlandsfödda 

(Arbetsförmedlingen 2017). Med detta behöver man ha en organisation som snabbt kan ställa 

om för förändring, som kan effektivisera och visa sitt värde, varav dessa två utmaningar ingår 

i de två grundpelare som New Public Management vilar på (Andersen & Vanebo 2014). 

NPM skulle således bli ett verktyg för att uppnå detta, men där problemet för 

Arbetsförmedlingen också blir att veta hur arbetet går och i hur hög utsträckning som man 

jobbar enligt teorin samt om det finns en påverkan på detta arbete. Det leder till den 

frågeställning som denna uppsats har som grund, om arbetslösheten i detta fall har en 

påverkan på hur NPM faktiskt tillämpas inom Arbetsförmedlingen. 

1.3.1 Forskningsfråga 

Om, och i sådant fall vilken grad, det går att bevisa ett orsakssamband mellan 

arbetslöshet i Sverige och NPM-tillämpning i Arbetsförmedlingen? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kunna förklara om det finns något orsakssamband mellan 

arbetslösheten i Sverige och hur mycket man arbetar enligt New Public Management på 

Arbetsförmedlingen. Det orsakssamband som ska testas är om arbetslösheten påverkar graden 

av NPM i Arbetsförmedlingen eller inte. Uppsatsens hypotes är att när arbetslösheten i 

Sverige har stigit, så har också graden av New Public Management inom Arbetsförmedlingen 

ökat, detta uttryckt i fler antal sökträffar i sekundärdatan. Arbetet ska alltså testa den ställda 

hypotesen för att kunna förklara orsakssambandet.  
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1.5 Avgränsning 

Denna uppsats har avgränsats till att endast använda dokumenten “Generaldirektörens 

arbetsordning” samt Arbetsförmedlingens årsredovisning för att fastställa resultat gällande 

tillämpning av New Public Management. Avgränsning har också gjorts till att endast titta på 

Arbetsförmedlingens verksamhet, samt att förklara orsakssambandet mellan arbetslösheten i 

Sverige och tillämpning av NPM. Uppsatsen tar inte upp andra externa och interna faktorer 

som, slumpmässigt eller strukturerat, kan ha influerat tillämpningen av NPM uttryckt i 

dokumentationen. Utan söker endast svar på den ställda hypotesen genom att granska 

dokumentationen, fastställa ett resultat och analysera om ett orsakssamband föreligger eller 

ej, och hur starkt det i sådant fall är. 

2. Teoretisk referensram 

2.1 New Public Management 

New Public Management (NPM) är en styrfilosofi introducerades under 70-talet.  Hood 

(1991) myntade samlingsbegreppet New Public Management i sin artikel ”A public 

management for all seasons”. Syftet med NPM är att öka effektiviteten inom den offentliga 

sektorn genom att efterlikna funktioner och tankesätt hos den privata sektorn (Diefenbach 

2009). Kritik har riktats mot den offentliga sektorn då den kan anses vara ineffektiv där 

politiker ansågs vara korrupta och utnyttjat statens medel för egen vinning (Hood 1995).  

Inom den offentliga sektorns alla olika områden har NPM kommit att bli ett globalt 

fenomenen och används i områden såsom sjukvården, rättsväsende och lärande institut 

(Kirkpatrick et al. 2005). Bakgrunden till begreppet New Public Management är den trend 

som uppkom internationellt av att förändra offentlig sektor som tog fart på 1980-talet och 

framåt. Den internationella trenden gav upphov till reformer som förändrande offentlig sektor 

runt om i världen, där bland annat Nya Zeeland och Australien har lyfts fram som länder där 

stora förändringar implementerades (Christensen & Laegreid 2001). Många medvetna eller 

omedvetna förändringsarbeten ägde rum och det går att framhäva fyra större trender inom 

offentlig sektor som NPM utvecklades ur. Dessa trender var försök till att minska den 

offentliga sektorns tillväxt och därav minska den kostnadsutveckling som följde av tillväxten 

då offentlig sektors utgifter växte och således påverkade skattebetalare som finansiärer. 

Skiftet mot privatisering och bort från regeringsstyrda institutioner samt en förnyad syn på 

stöd till offentlig sektor var en annan trend som bland annat Hood och Schuppert (1988) och 



 

 

  8 

 

Dunleavy (1989) skrivit om. Utvecklingen av automation inom produktion och distribution 

samt inom IT och utvecklingen av ett mer internationaliserat fokus kring generella problem 

och policyfrågor för styrning i offentlig sektor var även de bidragande orsaker (Hood 1995). 

 

Idén med NPM är att sudda ut skillnader mellan privat och offentlig sektor samt därmed ge 

ökad tilltro till den privata sektorns styrning. Effektivitet skall bland annat uppnås genom 

ökat fokus på disciplin vid resursanvändning och ansvar för resurser ska i mindre grad bygga 

på förtroende och i högre utsträckning på uppföljning, styrning och kontroll (Hood 1995). 

Hood (1995) menar vidare att läran om NPM varierar och att det är svårt i praktiken att 

utvärdera   filosofins inverkan på den offentliga sektorn. Det finns dock vissa gemensamma 

nämnare i företag som har använts sig av en mer privatorienterad styrning. Fokus har 

exempelvis ändrats från process till output d.v.s. verksamheterna har omvandlats till att bli 

allt mer resultatfokuserade. Hood (1995) menar vidare på att NPM bidrar till att det 

traditionella beslutsfattandet ersätts av ett större fokus på ”management skills” och att fasta 

löner byts ut till förmån för resultatbaserade löner. Decentralisering och eliminering av den 

hierarkiska organisationsstrukturen i sin tur bidrar till att medborgarna erbjuds bättre 

konkurrenskraftig service (Hood 1995). 

 

New Public Management är ett begrepp som används för att karaktärisera de senaste 

decenniernas förändringar i den offentliga sektorn. New Public Management tycks tilldra sig 

ett allt större intresse och innehåller ett antal idéer som är “lånade” från näringslivet och 

privata företags metoder för styrning av sina organisationer (Almqvist 2006). De två senaste 

decenniernas förändringar i offentlig sektor har präglats av begreppet NPM och tendensen 

inom NPM-rörelsen är att se alternativa institutioner, såsom “institutionen marknaden” eller 

“institutionen företaget” som förebilder. Till exempel har begreppet “kund” fått ett större 

genomslag där många offentliga organisationer väljer att betrakta sina medborgare som 

kunder. Just detta antagande om medborgare som kunder har dessutom skapat förutsättningar 

för mycket av den kritik mot NPM-diskursen som varit. Ytterligare ett exempel på privata 

sektorns influenser hos offentliga organisationer är när dessa ställer krav på ökad autonomi 

eller när utomstående godtar och stödjer sådana krav (Almqvist 2006). 

 

Enligt Hood (1995, refererad i Almqvist 2006) handlar grundidéerna bland annat om att de 

traditionellt sett viktiga ledarskaps-egenskaperna inom offentlig sektor, som till exempel 
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formulerandet av policydokument och skapandet av regler för hur man ska arbeta, ska 

ersättas av mer företagslik managementutövning som innehåller andra viktiga egenskaper 

som tydlig målformulering och uppföljning av måluppfyllelse (Almqvist 2006). En annan idé 

inom NPM är att fokus bör flyttas från “input” till “output”. Med detta menas att offentlig 

sektor inte längre ska utöva sin styrning med fokus på resurser (till exempel budgetstyrning) 

utan fokus ska snarare ligga på vad som ska uppnås med verksamheten (Almqvist 2006).   

 

Stora modeller för managementreformer inom offentlig sektor, där även New Public 

Management är en av dessa, kan förskrivas med olika verktyg, metoder eller element för att 

försöka efterfölja den särskilda modellen eller styrfilosofin. I Pollitt & Bouckaert (2011) 

framhävs några exempel på dessa verktyg och metoder som “Contracting out”, “Performance 

measurement”, “Executive agencies” och “Public private partnerships”. Dessa metoder kan 

alla associeras med NPM och är verktyg för att nå den effekt man har som ambition att nå 

med teorin, nämligen att få offentlig sektor mer effektiv och konsument-responsiv genom att 

applicera metoder influerade av privat sektor (Pollitt & Bouckaert 2011).  I Almqvist (2006) 

nämns tre verktyg eller centrala element som är kopplade till New Public Management, och 

som till viss del delar den bild Pollitt & Bouckaert (2011) framhävt. Dessa element är: 

Konkurrensutsättning och marknaden, Kontraktsstyrning samt intern kontroll och 

decentralisering/målstyrning.  

 

2.1.1 New Public Management - tre element 

 
Figur 2.1.1 Almqvist 2006, New Public Management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll. 

 

Konkurrensutsättning och marknaden 

Teorin kring konkurrensutsättning menar på att det som främjar effektivitet är konkurrens 

snarare än vem som äger företaget. Om verksamheten bedrivs i offentlig sektor eller privat 

New Public Management 

(NPM) 

   
Konkurrensutsättning 

 &  
Marknaden 

Kontraktsstyrning Intern kontroll, 
decentralisering & 
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sektor har ingen betydelse. Förespråkarna för marknadslösningar argumenterar för att 

införandet av marknad och konkurrens inom offentlig sektor skall kunna tillföra förbättrad 

produktivitet och effektivitet. Tanken är att utsätta offentliga organisationer för konkurrens 

och på så sätt försäkra sig om att mest värde för pengar skapas samt att man får 

kostnadseffektiva verksamheter. Ett motargument mot konkurrensutsättning är att det kan 

leda till kostnadsreducering och att detta kan komma att ske på bekostnad på verksamhetens 

kvalité (Almqvist 2006). Almqvist (2006) delar upp förespråkarnas argument för 

konkurrensutsättning i fyra delar. 

- fördelningsmässig effektivitet 

- marknadseffektivitet 

- produktionsteknisk effektivitet 

- måleffektivitet 

 

Med fördelningsmässig effektivitet hävdas att marknadslösningar främjar en valfrihet som i 

sin tur bidrar till just denna effektivitet. Detta är en väsentlig aspekt för den offentliga sektorn 

och den handlar om att fördela den offentliga servicen med god precision. 

Konkurrensutsättning kan minska producenternas makt genom upphandling i konkurrens till 

fördel för de som befinner sig på efterfrågesidan. I och med detta så ökar 

marknadseffektiviteten eftersom en effektiv marknad enligt teorin är en situation där utbud 

och efterfrågan väger någorlunda lika. Den produktionstekniska effektiviteten kan förbättras 

genom att arbetsmetoder i branschen ses över när konkurrens råder. Måleffektivitet handlar 

om politik och förvaltning där politikernas roll är att formulera klara och uppföljningsbara 

mål för verksamheten och förhindra att tjänstemän får för stor makt (Almqvist 2006).  

 

Sammanfattningsvis kan utifrån dessa teorier således hävda att möjligheten till konkurrens 

inom offentlig sektor och hotet från utomstående aktörers eventuella intåg på marknaden är 

det bästa sättet att garantera effektivitet i serviceutbudet. Genom detta skulle det även kunna 

säkerställa att aktörer inte gör onormalt höga vinster, att konsumenter inte utnyttjas och att 

kvalitén bibehåller en hög standard. Det är dock rimligt att antaga att ett eventuellt hot om 

konkurrens kan få olika utfall i form av negativa och positiva effekter. I teorin tar man upp en 

negativ effekt från konkurrensutsättning i form av oro inom personalen inför den potentiella 

nya situationen (Almqvist 2006). 
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Kontraktsstyrning 

Det andra centrala elementet som tas upp i NPM reformen är kontraktsstyrning som 

involverar organisationers val över huruvida de ska ta ställning till strukturering av 

organisationernas kontraktsrelationer. Viktiga frågor att behandla i val av situationerna som 

organisationen står framför är angående en utveckling av kompetens som beställare samt om 

huruvida kontrakt ses som verktyg för att styra relationerna med leverantörer som 

organisationen vill sammanbinda (Almqvist 2006). Det som generellt diskuteras när det 

kommer till kontraktstyrningens fördelar framförs i “New Public Management - om 

konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll”, som följande fyra delar (Almqvist 2006): 

- specialisering 

- marknadsdisciplin 

- flexibilitet 

- kostnadsbesparingar 

 

Med specialisering diskuteras möjligheten att fokusera på kärnverksamheten och låta andra 

potentiella leverantörer ta hand om andra aktiviteter runt om kärnverksamheten som 

exempelvis IT-stöd, vaktmästeri och andra administrativa funktioner. Marknadsdisciplin 

syftar till att genom marknaden specificera rollerna som beställare och utförare. Beställaren 

ska enligt teorin lägga sin fokus på vad som ska utföras medans utföraren ska lägga fokus på 

hur saker och ting ska utföras. Marknadens bidrag är att få aktörerna att sträva efter att 

producera på ett sätt som gör dem konkurrenskraftiga och till att beställarna skall kunna få en 

valmöjlighet genom olika alternativ (Almqvist 2006). Graden av självbestämmande kan 

hänföras till begreppet flexibilitet. Här menar man på att organisationen själv ska ha chansen 

att bestämma hur mycket som ska produceras inom verksamheten samt hur mycket som ska 

beställas av andra leverantörer. Detta i sin tur bidrar till att organisationen själva får 

möjligheten att bestämma i vilken grad de fasta kostnaderna uppkommer till. Intern 

producerande innebär oftast till högre fasta kostnader (Almqvist 2006). 

 

Den sista parametern tar upp teorin om att utkontraktering i sig själv bidrar till att minska 

organisationernas kostnader genom att utomstående leverantörer är bättre på management, 

produktionstekniker är bättre eller har mindre personalkostnader. För exempel kan 

verksamheten undvika dyra bonussystem och kostnader för övertid och eventuell sjukpenning 

(Almqvist 2006). Utkontraktering bidrar också enligt kritikerna fram negativa effekter och 
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risker. En nackdel som nämns är att elementet kontraktsstyrning gör att det behövs mer 

administrativt arbete, vilket leder till högre kostnader. Minskande kompetens i utförandet 

inom rollen som beställare nämns som en risk av kontraktsstyrning som kan medföra att 

lärande genom utförande (”learning by doing”) och insikten om organisationens potential kan 

försvinna. Det finns även risk att ansvarsformulering mellan beställare och utförare kan leda 

till konflikter som kan bli trögrörliga och leda till merkostnader. Man tar även upp risken om 

att relationer uppbyggda på kontrakt försvårar beslut som snarare baseras på gott omdöme 

och dialog än på objektiva mätningar i enlighet med kontraktet (Almqvist 2006). 

 

Almqvist (2006) nämner tre olika angreppssätt att utkontraktera verksamheten vilka benämns 

interna kontrakt, anbudsupphandling i konkurrens och “contracting out”. Det tredje 

angreppssättet “contracting out” syftar till att istället för att producera internt så “lägger man 

ut” verksamheten på någon extern producent. En anledning till detta kan vara att den 

offentliga verksamheten själva brister i vissa resurser att uträtta ett arbete. En rimlig väg att 

gå blir då att låta en annan intressent med rätt resurser och rätt kompetens att utföra arbetet. 

Interna kontrakt handlar om att upprätta kontraktsrelationer internt mellan organisationens 

olika delar eller enheter. Det sedvanliga angreppssättet inom kommunal verksamhet 

förknippas ofta med upphandling i konkurrens, vilket har väckt intresse i länder som Holland, 

Australien, Storbritannien och Sverige. Det som karaktäriserar denna metod är att man låter 

kommunens interna produktion att vara med och konkurrera med externa anbudsgivare i 

upphandlingsförloppet. Med detta menar man att kommunens enheter lägger (precis som 

externa anbudsgivare) anbud på att få tillgången att få utföra servicen under en viss period. 

Själva idén med denna metod är att man negligerar huruvida servicen utförs av en offentlig 

eller privat aktör och snarare att konkurrensen i sig självt är det viktiga (Almqvist 2006). 

 

Internkontroll och decentralisering/målstyrning 

Det tredje elementet är om den interna kontrollen i organisationen och hur decentralisering 

och målstyrning ser ut. Huvudsakligen i denna del handlar om hur man internt ska kontrollera 

verksamheten, om beslut ska kunna fattas centralt eller decentraliserat ute i de olika leden för 

den operativa verksamheten samt vad för typ av styrning man ska sträva mot. Främst handlar 

intern kontroll om förutsättningen för beslut, decentraliseringen. Decentralisering ska 

möjligen ses som ett begrepp och författaren menar att begreppet inte har en tydlig form eller 

en modell för exakt var i organisationen ett beslut ska ha mandat att fattas, utan begreppet är 
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ett tankesätt för att sträva efter att uppdela beslut och skapa plattare organisationer (Almqvist 

2006). Decentralisering som begrepp och som tankesätt uppkom som ett svar på den 

industriella erans centraliseringar, specialiseringar och byråkrati under 1800-talet och 1900-

talet. Det finns decentralisering i organisationer i många olika former och praktiska exempel. 

i Almqvist (2006) framhävs sju delar i en syn på decentralisering, som enligt författaren har 

identifierats av Södergren (1997):  

1. Uppdelning i mindre överblickbara enheter. 

2. Uppdelning med marknaden som indelningsgrund. 

3. Långtgående delegering av arbetsuppgifter. 

4. Tydlig målstyrning från högsta ledningen. 

5. Resultatansvar bland organisationens enheter. 

6. Intern avreglering (styrning mot målen, inte hur dessa ska uppnås). 

7. Plattare organisation. 

 

Argumenten till att arbeta mer decentraliserat har bland annat framförts av Mintzberg (1983) 

menar bland annat att det på ledning eller annan styrande instans inte alltid finns den kunskap 

för att fatta det bästa beslutet. Han menar också att decentralisering är positivt för 

motivationen ner i leden samt för den övergripande organisationen. Det ska också gå 

snabbare att anpassa sig och arbeta i mera agila miljöer, och man kan i en organisation arbeta 

bättre under förändrade förutsättningar (Mintzberg 1983). I mer generella termer kan man 

utifrån decentraliseringsförespråkande forskare och studier se till ett antal kategorier som 

argumenterar för decentralisering i organisationer. De kategorierna är:  

 

- Ett inre effektivitetsargument (produktivitetsargumentet) där decentralisering kan 

bidra till mer resurseffektiva organisationer. 

- Ett yttre effektivitetsargument (effektivitetsargumentet) där det handlar om hur 

organisationens anpassningsförmåga mot externa händelser och då hur man snabbt 

kan ställa om inför dessa, som också nämnts tidigare i Mintzbergs argumentation. 

- Motivationsargumentet förespråkat av bland annat Mintzberg. 

- Ett kompetensargument där man argumenterar för att en decentraliserad 

organisationsstruktur skapar förutsättningar för att utveckla och ta vara på kompetens 

i alla nivåer i ledet (Almqvist 2006). 
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Effekterna av decentralisering som potentiella går att dra nytta av och som det argumenteras 

för behöver dock en tydlig styrning för att realiseras och få effekt i praktiken. En styrteknik 

som förknippats med decentralisering är målstyrning, vilket också framhävs av rubriken att 

de båda begreppen hänger samman. Utmärkande för målstyrning är att man formulerar mål 

och följer upp målen i arbetet, något som är en aktiv process för att faktiskt nå dem. 

Målstyrningen i sig handlar alltså om arbetet med att sätta upp och följa upp målen för 

organisationen, och själv idén i sig går ut på att medarbetare ska vara medvetna om målen 

samt sträva efter att uppnå dem. Viktiga parametrar för arbete med mål blir då att ha en 

tydlighet, att kunna mäta målen samt att följa upp målen. De ska också brytas ned i de olika 

nivåerna i organisationen eller i ett led exempelvis, så att varje del kan konkretisera vad man 

uppnår. Målstyrningen handlar om vad som ska uppnås men bortser från hur det ska uppnås. 

Det lämnas över till de ansvariga för den del av målbilden som deras enheter ansvarar för 

(Almqvist 2006).  

 

New Public Management som styrfilosofi kan också i en bredare diskussion sägas 

argumenteras för utifrån två olika områden, det ekonomiska och det styrande, eller som det 

uttrycks “the economical” och “the managerial”.  För det ekonomiska finns argumentering 

kring hur man förhåller sig till olika ekonomiska delar som budget, hur man resonerar kring 

kostnader samt för exempelvis konkurrensutsättning eller kontraktsstyrning. För den 

diskussion och argumentation kring ledarskap och styrande är resonemangen mer lutade åt 

själva organiseringen av verksamheten, ledarskap, styrning och sociologiska fenomen och 

dilemman (Andersen & Vanebo 2014). Det ekonomiska området, eller pelaren som det också 

uttrycks (Andersen & Vanebo 2014), innefattar även området om effektivitet, som är bland 

det främsta som talas om inom New Public Management (Pollitt & Bouckaert 2011). 

Effektivitet, effektivitetsmått finns över olika områden och som tas upp i två av Almqvist 

(2006) element för NPM, dels inom kontraktsstyrning och även inom konkurrensutsättning. 

Inom kontraktsstyrning ämnar man bli effektivare i organisationen eller verksamheten genom 

att medvetandegöra och upprätta kontraktuella relationer med olika organisationer och i olika 

delar av den egna. Detta för att kunna fokusera på kärnverksamheten inom sin egen del, och 

genom att kontraktera ut olika delar till andra kan det skapa förutsättningar för att få det gjort 

på ett bättre sätt. Därav kan man dels få en mer effektiv sidoverksamhet av något men också 

fokusera på den egna kärnan och göra den delen av verksamheten så effektiv som möjligt. 

Det ekonomiska området handlar också om att se på individer som interagerar med som 



 

 

  15 

 

kunder (Pollitt & Bouckaert 2011). För Arbetsförmedlingen innebär det exempelvis att 

försöka se de arbetssökande som kunder istället för medborgare i landet Sverige, som man 

har som vision att vara behjälpliga för.  

 

För det styrande, eller “the managerial”, området eller pelaren, lämnas fokus till hur 

verksamheten ska ledas och styras, och hur organisationen ska vara uppbyggd. Området 

handlar om att särskilja politikernas påverkan och intentioner med verksamheten från den 

operativa delen i själva verksamheten. Inom området handlar det om att låta chefer styra sin 

verksamhet utan att påverka, och att låta sedan denne stå ansvarig för den del man väljer att 

inte försöka påverka. “Let the manager manage” (Christensen & Laegreid 2001) är ett 

tankesätt där politikerna ska försöka låta bli att påverka verksamheten, till stor del för att de 

inte har en god insyn och förstår den operativa verksamheten, och bör därför lämna över 

ansvaret till ledning och chefer inom den, som förstår verksamheten i högre grad och kan 

därför ha en bättre uppfattning om var man kan och bör sträva efter att komma (Christensen 

& Laegreid 2001). The managerial pillar, eller det styrande området, influeras av tankesätt 

kring decentralisering som tidigare nämnts, och inom decentralisering finns det många 

fragment, varav den typiska bilden och den fundamentala idén med decentralisering är 

tidigare nämnd. Decentralisering handlar också om att skapa autonomier och olika 

självständighetsmoment inom organisationen. Inom området för styrande och “managerial” 

handlar det om att i offentlig sektor särskilja olika delar i organisationen och låta varje del 

sköta sin del. Genom att särskilja exempelvis administrativa delar från rent operativa delar i 

verksamheten exempelvis. Genom att i högre grad decentralisera verksamheten på ett sådant 

sätt skapar det också förutsättning för högre grad av specialisering, där varje enhet sköter sin 

egen del av verksamheten, och fokuserar på vad man just själv är specialister på. Detta gör att 

högre krav på koordination mellan enheterna krävs och detta är något som också 

kännetecknar området för styrande och styrning, “the managerial pillar” (Christensen & 

Laegreid 2001). I nedanstående figur kan några av de begrepp och delar inom respektive 

huvudområdet för teorier kring New Public Management återfinnas, för att få en överblick 

över dessa områden. 
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2.1.2 New Public Management - huvudområden 

 

Figur 2.1.2 New Public Management och dess huvudområden. 

I figuren finns flera av de delar som de båda områdena innefattar. Det är dock viktigt att 

förstå att de olika koncepten, begreppen och teorierna inom New Public Management 

överlappar varandra i många avseenden, varvid en indelning ibland kan bli något 

missvisande. Exempelvis handlar kontraktsstyrning som tidigare nämnts om att bilda 

kontraktuella relationer, mycket i syfte att fokusera på den egna kärnverksamheten för 

enheten eller organisationen. En sådan beskrivning skulle också kunna härledas till moment 

kring specialisering, att man försöker isolera det man gör till den faktiska kärnan, och lämna 

ute andra delar i en process till någon annan i syfte att specialisera sig och bli effektiva i det 

man själv gör, och göra det så bra man kan (Christensen & Laegreid 2001).  

 

För att återkoppla till Almqvist (2006) och de element som framställs där, kan sammanslagen 

modell, efteråt benämnd som område-element-modellen, över både de olika huvudområden 

som finns inom New Public Management och de element som presenterats hjälpa att få en 

tydlig uppfattning om hur det hänger samman och hur de olika indelningarna talar på ett 

liknande sätt. 

  

The economical 
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The managerial 
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Budgetarbete och budgetstyrning 

 

Kontraktstyrning (“contracting out”) 

 

Konkurrensutsättning 

 

“Kund” konceptet 

 

Effektivitet och effektivitetsmått 

 

Fokusering på marknaden och 

marknadsdisciplin 

 
 

Decentralisering 
 
Specialisering 
 
Koordinering 
 
“let the manager manage” 
 
Särskilja politiker och verksamhet i 
högre utsträckning 
 
Mer autonomi 
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2.1.3 Område-element-modellen 

 

Modell 2.1.2 Område-element-modellen. En egenkonstruerad sammanslagning av figur 1.1 och 2.1.1. 

I modellen är elementen konkurrensutsättning & marknaden samt kontraktsstyrning mer 

lutade åt den ekonomiska pelaren medan elementet intern kontroll mer handlar om styrning 

av verksamheten. Både delar av de två huvudområden och de tre presenterade elementen 

influeras och kan härledas i flera avseenden till varandra, men den huvudsakliga fokusering 

som respektive element har kan delas in på ett sådant sätt som område-element-modellen 

anger. Konkurrensutsättning och marknaden som hade ekonomiska och effektivitet som 

viktiga delar medan intern kontroll istället handlade om decentralisering, styrning, 

uppföljning och arbetet med olika målsättningar.  

 

Många forskare och teoretiker tar upp olika fenomen och delar av New Public Management 

men vissa återkommande doktriner för teorin kan tas upp universella. Bland annat skiftet mot 

mer decentraliserade organisationer, ökad grad av styrning mot uppsatta mål 

(prestationsmått), skiftet mot resultatet snarare än hur man ska åstadkomma det, skiftet mot 

konkurrensutsättning och fokusering på privat sektors sätt att styra verksamheter (Hood 

1995). I uppsatsen är de sökord, begrepp och tydliga beskrivningar av begrepp som är 

använda baserade på Almqvist (2006) tre element, som innefattar de båda huvudområden för 

New Public Management, och som tillsammans innefattar de olika delarna i filosofin för New 

Public Management, att arbeta mer effektivt och att arbeta mer likt privat sektor.  

  

The economical pillar The managerial pillar 

New Public Management 

 
Kontraktsstyrn

ing 

Intern kontroll, 
decentralisering 
& målstyrning 

Konkurrensutsät
tning  
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2.1.4 Kritik mot New Public Management i offentlig sektor 

Diefenbach (2009) anser att NPM har lett till få framsteg inom offentliga sektorn och att 

filosofin i teorin är självmotsägande och dåligt definierad. Otydliga begrepp om 

produktivitet, effektivitet och kostnadsreduktion har ersatt värden som anses vara mer 

traditionella och önskvärda ur ett samhällsperspektiv, såsom den offentliga välfärden (Haque 

1999). Ett större fokus på resultat och kvantitet har lett till att kvalitén på den offentliga 

verksamheters service har förvärrats d.v.s. syftet med verksamheten i offentlig sektor (James 

2003). Negativa effekter har en inverkan på det långsiktiga värdeskapandet för verksamheten 

vilket står i tydlig motsättning till den traditionella demokratiska tankesätt på hur offentlig 

sektor bör bedrivas (Skålén 2004). Pollitt (1990) menar att NPM har en dubbelsidig syn på 

hur styrningen i verksamheten ska verkställas. Decentraliserad organisationsstruktur 

förespråkas i teorin för att en mer vertikal kollaboration över organisationer ska förbättra och 

effektivisera beslutsfattande. I praktiken är det de ”mindre viktiga” och operationella delarna 

av verksamheten som anammat decentralisering samtidigt som de aktiviteter som utförs i den 

resterande verksamheten, såsom strategi, budget och policyarbete blir mer centraliserat. 

Chefer inom den offentliga sektorn anses som de stora vinnarna eftersom de har utnyttjat den 

negativa effekten av NPM:s styrfilosofi och genom att lägga till styrverktyg och på så sätt 

bemäktiga sig ytterligare makt för att säkerställa sin position inom olika verksamheter 

(Diefenbach 2009). Diefenbach (2009) menar att försök mot att förbättra 

organisationsstrukturer och processer istället leder till ökad centralisering, formalisering och 

byråkratisering. Kritik har även riktats mot att den offentliga sektorn enligt NPM ska anamma 

ett mer kundorienterat tankesätt, vilket blir problematiskt då medborgaren ses som en kund 

som endast ställer krav på snabb leverans av en produkt för att tillgodose sitt egna behov 

(Diefenbach 2009). En medborgare i den traditionella synen är en aktiv medlem av staten och 

vill kunna göra sina grundval på mer filosofiska värderingar och är intresserad av offentliga 

ärenden och välfärden som helhet (Diefenbach 2009). Att anta ett tankesätt där exempelvis 

lärare och läkare är säljare av tjänster och patienter samt elever är köpare, passar inte in i den 

offentliga verksamheten (David Marquand refererad i Apple 2005). 

Implementering av NPM influerar även det interna företagsmiljön negativt, de ökade kraven 

på administrativt arbete, kommunikation och övervakning leder onekligen till en ökad stress 

för de anställda inom den offentliga verksamheten (Kirkpatrick 2005). En försämring av 

företagskulturen är en inverkan av bristande förtroende och motivation hos de anställda som 
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förekommer då det utlovas gynnsamma organisationsförändringar samtidigt som högre 

kvalitetskrav och kostnadseffektivitet står i fokus (Diefenbach 2009). 

 

Almqvist (2006) tar upp att NPM-konceptet innehåller ett antal motstridigheter när NPM väl 

tillämpas, vilket inte är så konstigt med tanke på att man kan se dessa motstridigheter på det 

idémässiga skedet. Man trycker framförallt på tre motstridigheter. Den första motstridigheten 

diskuterar frågan om: Var finns och vem är kunden? Denna fråga är relevant eftersom det är 

så pass centralt i NPM diskussionen. Vidare studier inom denna motstridighet visar på att 

fastställa vem som är kund och inte, är inte så simpelt. Emellanåt handlar det om den enskilda 

individen, ibland handlar det om politikerna i form av beställare eller utförare. Dessutom blir 

det ännu mer avancerat när man tar med ett ägarperspektiv till den offentliga sektorn, för vem 

eller vilka är ägarna? Det uppenbara svaret på den frågan blir då medborgarna. Paradoxen blir 

därför given: Det är även ägarna som klassas som kunder i NPM-fenomenet. Marknaden som 

är ett centralt koncept i NPM diskussionen lyfter fram den andra motstridigheten. Inom NPM 

finns det en ambition att föra över flera funktioner från politiken till marknaden. Men den 

offentliga sektorns marknad har skapats genom politiska beslut och dessutom så har det gjorts 

ett val att införa ett demokratiskt system där alternativet “ingen politik” inte finns med. Den 

tredje motstridigheten som tas upp är att NPM verkar tala för både centralisering och 

decentralisering samtidigt. Man vill att politiker ska ha större makt parallellt med att även 

tjänstemän och deras chefer ska ha mer svängrum eller handlingsfrihet (Almqvist 2006). Här 

ligger den stora utmaningen för New Public Management som teori. Dess tvetydighet, där 

man bör söka en balans mellan motstridigheterna, decentralisering och centralisering, mellan 

koordination och specialisering, mellan politisk inflytande och autonomier (Christensen & 

Laegreid 2007). 

2.2 Myndighetsdefinition 

Arbetsförmedlingen är en styrelsemyndighet och leds av en styrelse med fullt ansvar. 

Generaldirektören ingår i styrelsen och leder den löpande verksamheten på 

Arbetsförmedlingen, i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer. Både styrelsen och 

generaldirektören utses av regeringen. Internrevisionen stödjer både styrelsens och 

generaldirektörens arbete (Arbetsförmedlingen 2017). Bestämmelser av hur en myndighet får 

verka och agera regleras i Myndighetsförordningen (SFS 2007:515), särskilt för 

styrelsemyndigheter under 10–13 §. 
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2.2.1 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande 

arbetsmarknad både för arbetssökande och arbetsgivare. Detta genom att hjälpa 

arbetssökande att hitta jobb och företag att hitta rätt kompetens (Arbetsförmedlingen 2017). 

Det är viktigt att poängtera Arbetsförmedlingens holistiska syn på arbetslöshet, att man ska 

verka för att påverka arbetslöshet och sysselsättning i Sverige. En annan viktig uppgift för 

arbetsförmedlingen är att rusta de individer som står längre från arbetsmarknaden än andra. 

Detta kan bidra till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen på lång sikt 

(Arbetsförmedlingen 2017). Arbetsförmedlingen är uppdelad på sju olika avdelningar vars 

ansvar är styrning, ledning, uppföljning och utveckling av Arbetsförmedlingen. Tillsammans 

med de tre staberna bildar de hela organisationen. Avdelningarna är analysavdelningen, 

avdelning digitala tjänster, avdelning rehabilitering till arbete, förmedlingsavdelningen, 

förvaltningsavdelningen, kommunikationsavdelningen och IT-avdelningen. De tre staberna är 

internationella staben, ledningsstaben och organisationsstaben (Arbetsförmedlingen 2017). 

Myndighetens uttalade vision är: “Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag 

att växa”, och man arbetar mot sin version genom att anamma tre värdegrunder: 

“Professionell - för oss är professionalitet att göra nytta”, “Inspirerande - vi inspireras av 

varandra” och “Förtroendeingivande - det handlar om förtroende”. Med hjälp av dessa tar 

Arbetsförmedlingen ett samhällsnyttigt ansvar och jobbar mot visionen att stadigvarande öka 

sysselsättningen i landet på lång sikt (Arbetsförmedlingen 2017). Med sysselsättning 

(sysselsättningsgrad) menas den grad av människor i ett urval som har en syssla (arbete). 

Sysselsättningsgrad definieras av Statistiska centralbyrån som “andelen av befolkning som 

ingår i kategorin sysselsatta” och termen sysselsatta definieras av myndigheten som 

“sysselsatta som har utfört något arbete” under en mätperiod, som avlönade arbetare eller 

egen företagare. Sysselsatt kan också vara om man är sjuk, ledig med sjukt barn, studerar 

eller gör militärtjänstgöring. Vid någon av dessa ingår man således inte i urvalet (SCB 2017). 

2.3 Styrning inom offentlig verksamhet 

Den offentliga och privata sektorns styrning har många gemensamma faktorer. Båda erbjuder 

tjänster eller produkter på en konkurrensutsatt marknad och ledarskapet präglas av strategier, 

kontroll och måluppfyllnad (Merchant & Van der Stede 2011). Det som skiljer sektorerna åt 

är framförallt det primära syftet med verksamheterna. Den privata sektorn har som mål att 

generera vinster för att kunna tillgodose ägarnas ekonomiska intresse och syftet med den 
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offentliga sektorn är att erbjuda stadens medborgare samhällsnyttiga tjänster (Merchant & 

Van der Stede 2011). I den privata sektorn är själva verksamhetens mål och medel, pengar. 

Offentlig verksamhet kan likna ett vinstdrivande företag i vissa avseenden genom att redovisa 

positiva resultat med skillnaden att vinsterna inte delas ut till aktieägare utan är öronmärkta 

för att återanvändas inom verksamheten för att bättre tillgodose samhällets behov (Merchant 

& Van der Stede 2011). Det som gör styrningen svår inom offentlig verksamhet är 

avsaknaden av vinstmått definierade i finansiella termer, det som produceras är immateriellt 

och svårt att kvantifiera. Avsaknaden av vinstmått leder till att det blir svårt att analysera 

nyttan med alternativa investeringar, decentralisera verksamheten och att sedan jämföra 

prestationer mellan olika enheter (Merchant & Van der Stede 2011).  

2.4 Agentteori 

Agentteori är en teori som baseras på relationen mellan huvudmän (principaler) och ombud 

(agenter). I företagsekonomiska sammanhang definieras en principal ofta som ägare och 

agenten är företagsledaren. Relationen mellan de båda är kontraktuellt och parterna i 

kontraktsförhållandet (som är förhållandet mellan principal-agent) agerar enligt ett 

egenintresse. Principalen (ägaren) vill maximera sitt satsade kapital och företagsledaren vill 

för sin verksamhet framåt och utveckla och förbättra den maximalt. Ett grundläggande 

antagande föreligger här att alla parter i relationen agerar i egenintresse och söker 

vinstmaximering. En grundläggande intressekonflikt råder då agenten kan agera i 

egenintresse till nackdel för principalen om inga arrangemang förhindrar detta. (Frostenson 

2015). När båda parter agerar i egenintresse kommer agentens service-avtal hamna i konflikt 

med principalens egenintresse. Utfallet i agentteorin kommer innebära att agenten i första 

hand sätter sitt eget intresse före det intresse som föreligger förhållandet (Jensen & Meckling 

1973). Agentteori ska besvara exempelvis varför vissa sektorer som är allmännyttiga 

(Arbetsförmedlingen) har höga belåningsvärden i förhållande till eget kapital då detta 

förhållande tenderar att inte ligga på samma nivå i privat sektor som ej är primärt 

allmännyttiga.  Teorin fokuserar ej på huruvida en organisation har en matrisstruktur eller en 

divisionsstruktur, eller ens hur man strukturerat sin organisation, utan fokus läggs på vilken 

typ av avtal som ledningen (principal) har med cheferna (agent) för de olika enheterna 

(Eriksson-Zetterquist et al. 2015). Kostnader korrelerade med denna relation varierar efter 

hur förhållandet ser ut, och även i en myndighet föreligger kostnader för en sådan relation. 

Det ligger dock i principalens intresse att hålla nere kostnader (främst transaktionskostnader) 
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som är förknippade med relationen (Frostenson 2015). Relationen ser annorlunda ut och bör 

beaktas då principal-agent-relationen kan skilja sig i offentlig miljö mot privat. I privat sektor 

där exempelvis aktiebolag verkar, kommer agenten ha ett vinstkrav och andra krav på 

verksamheten, medan myndigheter och agenter där kan ha andra krav på agerande. Mot en 

myndighet råder heller inte samma klara bild av vem som är ägare och vem som är agent. En 

myndighet som styrs av en styrelse är förvisso likt den struktur som ett aktiebolag har, där 

likt myndigheten finns en tillsatt styrelse att representera olika ägare. För en myndighet som 

Arbetsförmedlingen antas rollen för principal av regeringen medan ett aktiebolag har sina 

aktieägare att tillfredsställa och leva upp till de krav som kan ställas enligt vad som uttrycks 

kan ställas enligt Aktiebolagslagen (SFS 2005:551). I förhållandet bör dock beaktas att denna 

främsta ägaren till myndigheten är de medborgare som finansierar verksamheten, 

skattebetalarna. Relationen blir här i slutändan en två-stegs-väg från den av folket tillsatta 

regering, till regeringens arbete att tillsätta styrelse för myndigheten (Regeringen 2017), och 

slutligen styrelsens avtal mot agenterna i verksamheten.  

 

2.5 Sammanfattning av teori och tillämpning i arbetet 

Sammanfattningsvis har två teoribildningar tagits upp för arbetet. New Public Management 

och Agentteori. För New Public Management finns olika inriktningar, teorier och begrepp. 

Många av dessa är återkommande och även om framstående forskare inte sammanställer New 

Public Managements alla delar på samma sätt, så finns många liknelser att göra. Pollitt & 

Bouckaert (2011) beskriver fenomenet ”contracting out” som ett tillvägagångssätt för NPM 

där verksamheten eller organisationen ska utkontraktera någon del av verksamheten som kan 

göras effektivare av någon annan, möjligen bättre och billigare (Pollitt & Bouckaert 2011). 

Samma fenomen beskriver Almqvist (2006) som kontraktsstyrning. Således är många av de 

delar som beskrivs som delar av NPM återkommande i olika publikationer. I denna uppsats 

används främst Almqvist (2006) och de där presenterade elementen av NPM. De tre 

elementen representerar de olika delarna av NPM som söks att uppfylla när en verksamhet 

vill arbeta mer enligt teorin. Dels tar Almqvist (2006) upp de tre delarna som en 

sammanfattande bild av vad NPM går ut på, men i uppsatsen används också New Public 

Managements tre pelare, the managerial och the economical, som bland annat presenteras i 

Christensen & Laegreid (2001). Inom de två delarna rymmer Almqvist element, vilket är 

illustrerat med hjälp av den av uppsatsförfattarna egenkonstruerade modellen ”område-
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element-modellen”. Detta för att enklare kunna förklara hur elementen är högst relevanta för 

att representera New Public Management som helhet. Då New Public Management är en teori 

med bred ansats där man som fundamental tanke vill arbeta mer enligt privat sektor, blir 

elementen en sammansättning som kan förstås och konkretiseras, utan att för den delen vinkla 

ett presenterat teoriavsnitt om NPM som helhet. Med elementen har vissa tydliga begrepp 

kunnat tydas, varvid dessa kan användas för att göra tolkningar i sekundärdata, och vid en 

möjlig förekomst kunna konstatera att NPM i den graden förekommer, även om begreppet 

New Public Management är uttalat att användas eller ej. 

 

Det har också presenterats ett kritiskt avsnitt gällande NPM, för att kunna anta ett kritiskt 

förhållningssätt och i någon mån förklara problematiken vid tillämpning av NPM som 

verktyg för förändrad ledningsstyrning. Ett kortare avsnitt med generella skillnader i att styra 

i offentlig kontra privat sektor har tagits med i uppsatsen för att kunna konkretisera vad som i 

offentlig sektor egentligen är annorlunda mot privat sektor. Genom att göra detta går det att få 

en förklaring till varför någon eller några av alla de managementteorier och styrningsteorier 

som finns inte alltid kan antas som fungerande för offentlig sektor, varvid särskild teori är 

applicerbar istället. Slutligen har agentteori medtagits för att även det ge en bredare förklaring 

till förhållningsregler för myndigheter, och särskilt genom att belysa agentteoretiska 

förhållanden i just Arbetsförmedlingen. För att kunna replikera arbetet, eller för att 

åtminstone i någon mån använda arbetet och resultaten i någon vidare studie, behöver 

principal-agent-relationer inom vald myndighet förklaras för att skapa förutsättningar för en 

bredare förståelse för användaren av resultaten. Agentteorin används därför i analysmomentet 

i ett rent beskrivande syfte för hur förhållningssättet ser ut just för den valda myndigheten. 

Vid en replikering eller återskapande av arbetets metodik på en annan myndighet, bör hänsyn 

tas till hur principal-agent-relationen ser ut för just den myndigheten, då det kan skilja sig och 

således kunna svara på varför ledning, ledningsstyrning och annan utformning av 

verksamheten dels ser ut som den gör i realtid, men också hur olika delar förhållit sig för 

förändringar i arbetsbelastning genom tidigare år.  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Eftersom syftet i vår studie är att förklara ett orsakssamband vill vi få en inblick i 

Arbetsförmedlingens verksamhet för att kunna uttyda tecken på en ökad eller minskad nivå i 

tillämpningen av New Public Management. För att få en sådan inblick krävs en granskning av 

organisationen och data som kan ligga till grund för en sådan granskning. För att inte riskera 

en förhållandevis hög subjektivitet och således en minskad reliabilitet (Bryman & Bell 2013) 

kommer sekundärdata att undersökas med hjälp av ett begreppskort som bygger på teori kring 

New Public Management. Med en sådan studie krävs en kvalitativ forskningsmetodik, där 

ansatsen är att förklara fenomenet om New Public Management inom Arbetsförmedlingen. 

Med hjälp en kvalitativ metod, där sekundärdata i form av dokumentationen från 

Arbetsförmedlingen granskas och analyseras enligt en kvalitativ innehållsanalys, kommer det 

att kunna bilda underlag för ett resultat som kan upprätthålla en förhållandevis hög 

reliabilitet. Nackdelar med kvalitativ forskning är främst att forskningen blir för subjektiv, 

svår att replikera och att det finns ett dåligt underlag för att kunna generalisera resultatet 

(Bryman & Bell 2013). Genom att använda ett begreppskort och således i en viss mån minska 

utrymmet för egna tolkningar, kan studien motarbeta den subjektiva kritiken samt även i viss 

mån öka möjligheten för generalisering. New Public Management är en styrningsfilosofi som 

sedan dess första implementering har fått utså mycket kritik. Sedan 1980-talet har denna 

styrningsfilosofin genomsyrat offentliga verksamheter runt om i världen (således även i 

Sverige) med målet att verksamheterna skulle röra sig från regelstyrning till budgetmål för att 

kunna marknadsanpassas, i enklare mening bli mer effektiva, billigare och mindre 

byråkratiska. Att mäta hur New Public Management påverkat de offentliga verksamheterna 

genom kvantitativa data är problematisk med anledningen av att trots positiva eller negativa 

data som kan samlas in, blir det svårt att direkt koppla statistiken till New Public 

Management. Det finns statistik som mer eller mindre visar att verksamheter som antas följa 

New Public Management har kunnat uppvisa bättre siffror i årsredovisningarna men inget 

som direkt hänför till att New Public Management är orsaken till själva utfallet, då detta är 

svårt att kvantitativt bevisa eller beräkna. Detta innebär att det finns även oerhörda 

svårigheter att kvantitativt uppvisa om samhällsservicen inom den offentliga sektorn har sett 

förbättringar eller försämringar på grund av tillämpningen av New Public Management eller 
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om New Public Management ens är orsaken till att samhällsservicen är som den är idag efter 

finanskrisen 2008. 

 

Detta medförde att en kvalitativ metod valdes i denna studie för att kunna besvara 

frågeställningarna med direkt hänförelse till arbetslösheten i Sverige som den påverkande 

variabeln till svaret på frågeställningen. Med kvalitativ forskningsmetod kunde vi enligt 

Bryman & Bell (2013) angripa problemet deduktivt och då härleda de slutsatser som vi kom 

fram till i studien med utgångspunkt i det teoretiska ramverk vi hade att förhålla oss till. Med 

deduktion menar man att man utgår från ett teoretiskt ramverk när man testar en hypotes och 

den empiri som samlas in analyseras ställs mot den teori man använder för att kunna bevisa 

eller förkasta hypotesen. Således kan det styrka teori eller omformulera den exempelvis 

(Bryman & Bell 2013). Kvalitativ forskningsmetod bidrar även enligt Bryman & Bell (2013) 

till att sätta kontext till den insamlade data och på så sätt få en mer empiriskt grundad 

förklaring över vilken grad teorin New Public Management tillämpas inom den valda 

organisationen. Detta skulle i sin tur eventuellt kunna förklara om organisationen skulle 

kunna påvisa om det finns ett orsakssamband mellan arbetslöshet och tillämpning av NPM 

samt styrka uppsatsen hypotes. 

3.2 Val av organisation 

Med insikten att alla organisationer jobbar med olika områden och att helheten skulle 

försvinna till förmånen av generaliseringar, valde vi att göra ett fallstudie med en verksamhet, 

i detta fall Arbetsförmedlingen, som arbetar inom ett specifikt område och befinner sig på 

den offentliga sektorn. En viktig faktor i urvalet av organisationer var att verksamheten skulle 

ha påverkats av den finansiella krisen år 2008 och att effekterna av krisen fanns dokumenterat 

och kunde hämtas ut. Att påverkan av finanskrisen funnits var viktigt i det avseende med 

Arbetsförmedlingen av att den marknad man verkade på känt av finanskrisen. I det valda 

tidsintervallet 2008 till 2016, har både hög och låg arbetslöshet påvisats, något som skapar 

förutsättning för ett mer intressant underlag och skulle kunna hjälpa att påvisa ett 

orsakssamband. Om siffrorna hade valts för en annan tidsperiod hade intervallet i procentuellt 

värde möjligen inte varit lika stort och då inte haft samma förutsättningar att se potentiella 

orsakssamband i arbetslösheten som orsak till studieobjektet.  Urvalet påverkas även av 

möjligheten att få intervjuer med verksamhetschefer inom den offentliga sektorn på olika 

orter för att kunna få ett underlag över hur New Public Management har påverkat eller 
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bidragit till styrningen enligt verksamhetscheferna på de olika orterna. På så vis kommer det 

finnas förutsättning att sätta det uppkomna värdet för det senaste året i mätningen i en 

kontext, även om det i sig inte ligger till grund för en analys av orsakssambandet. Denna typ 

av avgränsning av företeelser och genom fallstudier samt intervjuer med målet att förstå och 

förklara och bevisa ett orsakssamband genom att söka det universella faller inom spektrumet 

för kvalitativ forskning som nämns i Bryman & Bell (2013). 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen har kommit att bestå av primär och sekundärdata där primärdata är data som 

samlats in från personliga intervjuer på Arbetsförmedlingen i Örebro och Sundsvall. 

Sekundärdata består av vetenskapliga artiklar och litteratur med New Public Management i 

fokus men även tidningsartiklar där New Public Management har kritiserats. Sekundärdata 

består även av dokument från Arbetsförmedlingen som innehar information om beslut 

angående styrning av arbetsprocesser, rutiner och styrdirektiv, under åren 2008, 2009, 2012 

och 2016, samt Arbetsförmedlingens årsredovisningar under samtliga av dessa år. 

Sekundärdata verkade som primärt dataunderlag i studien där teori kopplades med praktik 

och primärdata verkade som underlag för en bred diskussion i slutet samt verka förebyggande 

för vidare studier. De valda åren motiveras genom att de för åren 2008, 2012 och 2016 är 

valår och då valåren möjligen kan ha en påverkan på myndigheten, som styrs bland annat från 

sittande regering. Tidsintervallet 2008 till 2016 är dessutom en för arbetsmarknaden 

förhållandevis volatil period på arbetsmarknaden, med både högkonjunktur och finanskris. 

Finanskrisen är också den bakomliggande orsaken till att använda år 2009 i studien, där det 

förekom den högsta mätbara siffra på arbetslöshet för hela tidsperioden. Detta kan därför bli 

intressant då syftet med studien är att se om ett orsakssamband föreligger. Mellan 2008 - 

2009 har arbetslösheten gått från förhållandevis låg till förhållandevis hög och ett 

orsakssamband som uppsatsen syftar till att förklara har här bättre förutsättningar att generera 

en tydligare förklaring. Det är således datainsamling för åren 2008, 2009, 2012 och 2016 som 

genomförts. Det blir intressant att studera den valda tidsperioden från 2008 fram till 2016 av 

den anledningen att finanskrisen bidragit till att arbetslösheten varit både hög och låg för 

perioden. Men också för att året 2008 är det år då myndigheten Arbetsförmedlingen bildades 

och fick sin nuvarande form. Det hjälper därför att välja en period från 2008 och framåt för 

att kunna göra en jämförbar datainsamling för arbetet. Året 2016 som studien slutar vid, blir 

det senaste år som tillräcklig data finns för att jämföra med tidigare år, då nästkommande år 
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ännu inte är avslutat och därav kan publikationer, dokument och direktiv komma att ändras 

(Skoog 2008). 

 

I bearbetningen av datan användes Almqvist (2006) tre element och söknycklar relaterade till 

dessa element och genom att söka efter dessa nyckelord kunde vi se hur många gånger de 

förekom i respektive dokument. En hög grad av NPM skulle i arbetet kunna uttryckas genom 

att flertalet av elementens sökord förekom i texten eller att utmärkande meningar tydligt 

beskriv det fenomen som sökordet stod för. När det exempelvis uttrycktes i dokumentationen 

att en chef på arbetsförmedlingen ska fördelas mer ansvar och i högre utsträckning själv 

kunna fatta ett beslut utan att förankra det hos den chef man tidigare varit skyldig att få 

godkännande hos, var det ett kännetecken för decentralisering och således uppfyllde det en 

markering för ökad decentralisering. Detta även om det ordagrant i text ej omtalades eller 

benämndes. Om ett begrepp återfanns i samma stycke flera gånger eller användes i 

dokumentationen flertalet gånger för att beskriva samma företeelse, kom begreppet att endast 

beräknas en gång för det stycket. Detta för att undvika att ge en missvisande bild (Bryman & 

Bell 2013).  

3.3.1 Bortfall 

Övriga år för tidsperioden 2008 - 2016 som inte medtagits i studien är åren 2010, 2011, 2013, 

2014 och 2015. I utformningen av studien antogs en jämförelse mellan två efter varandra 

följande år inte generera någon tydlig förklaring till en eventuell förändring. Det skulle 

dessutom kunna vara en så liten skillnad mellan dokumentation, arbetslöshetssiffra eller 

styrning i Arbetsförmedlingen att det därför inte skulle kunna användas för en förklaring. 

Bortfallet av åren motiveras också av att den dokumentation som jämförts i studien inte 

funnits tillgänglig för samtliga år utan reviderats från det äldre dokumentet, eller helt enkelt 

inte funnits att tillgå för varje år. De år som ursprungligen valts (2008, 2012, 2016) har haft 

ett lika stort tidsintervall mellan varandra, 4 år, men då även 2009 valts för studien kunde 

förhållandet 4 år inte upprätthållas. År 2009 är dock, som tidigare nämnts, en för studien 

viktig och motiverad mätpunkt, varvid den ändå använts.  

 

De dokument som valts för studien, årsredovisningen samt generaldirektörens arbetsordning, 

är de enda dokument som studerats för att samla in data om NPM-tillämpning inom 

myndigheten. Båda dessa dokument samt årtalen som tidigare nämnts, har kunnat användas 

inom den tidsperiod som förelåg uppsatsarbetet. Hade möjlighet funnits till fler arbetstimmar 
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med studien hade ytterligare dokumentation kunnat insamlats och granskats. Det är dock 

viktigt att poängtera att de två dokument som granskats är dels det yttersta styrdirektiv inom 

myndigheten som all annan dokumentation gällande styrning efterföljer, nämligen 

generaldirektörens arbetsordning. Årsredovisningen är den ytterst kommunicerade 

dokumentation som beskriver hur arbetet inom myndigheten har genomförts under det 

mätbara året och därför är dessa två de mest användbara dokumenten som funnits till buds. 

Arbetsordningen om hur ledningsstyrning ska genomföras och årsredovisningen redovisar 

hur de faktiskt arbetat. 

3.3.2 Dokumenten 

Generaldirektörens arbetsordning 

I en myndighet likt Arbetsförmedlingen ska en arbetsordning upprättas enligt 

myndighetsförordningen (SFS 2007:515). För Arbetsförmedlingen upprättas en arbetsordning 

av generaldirektören som ska innehålla bestämmelser om delegering i organisationen, om 

vem som har olika beslutsmandat, arbetsprocesser i ärenden och andra direktiv för den 

operativa verksamheten. Arbetsordningen är det yttersta direktiv som upprättas och som 

andra delar i verksamheten ska förhålla sig efter (Statskontoret 2016). Arbetsordningen 

formar således andra direktiv för styrning och blir därav intressant att granska då det är 

arbetsordningen som är den yttersta bestämmelsen.  

 

Årsredovisning 

En årsredovisning för en myndighet ska innehålla bland annat information om balans och  

resultaträkning, om anslagsredovisning och andra väsentliga uppgifter enligt förordning om 

årsredovisning och budgetunderlag (SFS 2000:605). Årsredovisning blir intressant att 

granska då det kan finnas information om effektivitet, om hur verksamheten under året 

bedrivits samt hur man avsett att arbeta. Årsredovisningen blir det slutgiltiga dokument som 

beskriver verkligheten och hur man arbetat och presterat under året, och således mätpunkten. 

3.3.3 Fallstudie 

En vanlig studie som har en benägenhet att förknippas med kvalitativ forskning är fallstudier, 

vilka är vanliga bland företagsekonomisk forskning (Bryman & Bell 2013). Enligt Stake 

(1995) är målet med fallstudier att undersöka en eller flera specifika fall inom arbetsplatser 

och organisationer. Stake (1995) menar att valet av fall i första hand ska grunda sig på vad 

man kan tänkas lära sig av studien, vilket påverkade beslutet att just välja 
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Arbetsförmedlingen för undersökning. Det som gör fallstudier unikt gentemot andra 

tillvägagångssätt enligt Bryman & Bell (2015) är att i fallstudier brukar forskaren oftast vara 

intresserad att belysa unika drag hos ett specifikt fall som även kallas vetenskapligt att ha ett 

ideografiskt synsätt. Stake (1995) skiljer mellan tre olika typer av fallstudier; interna, 

instrumentella och multipla. Interna fallstudier, vars mål är att undersökningen ska ge en 

inblick i detaljerna som kännetecknar en situation och inte generera kunskaper om andra fall 

eller generiska frågeställningar. Instrumentella fallstudier fokuserar på ett fall för att som mål 

få förståelse av en mer generisk frågeställning eller ifrågasätta generaliseringar. Fallstudier 

med multipla eller kollektiva fall som studeras tillsammans med syfte att studera en generell 

företeelse. I detta arbete utfördes ett fallstudie på ett enstaka fall med en intern karaktär i 

Arbetsförmedlingen med motiveringen att denna metod var lämpligast för att få inblick i 

detaljerna hos en specifik situation i just Arbetsförmedlingens historia (finanskrisen 2008). 

Detta kunde sedan svara eller styrka de tillsatta frågeställningarna och hypoteserna.  

3.3.4 Intervjuer 

För att kunna förklara NPM-värdet som framtagits för uppsatsens hypotes krävdes det mer än 

bara sekundärdata från vetenskapliga artiklar och dokument. För att få en tydligare bild samt 

bidra ytterligare till underlag för vidare studier har den grad av New Public Management som 

uppvisas för året 2016, ställts i relation till utfallet av två ostrukturerade intervjuer som 

genomförts på Arbetsförmedlingen. Intervjuerna bidrar inte till analys av sambandet eller 

icke-sambandet. Intervjuerna ska heller inte påverka den grad av NPM som 

Arbetsförmedlingen uppvisat vid senaste mätningen närmast intervjuerna, det vill säga år 

2016, den sista brytpunkten. Intervjuerna var endast till för att bilda ett diskussionsunderlag 

och söka förklaring för hur arbetet med New Public Management faktiskt upplevs i 

organisationen. Intervjuerna verkar därmed enbart som en beskrivande faktor av ett fenomen 

hos Arbetsförmedlingen, men blev intressanta enbart som underlag och för att generera en 

bättre bild av verksamheten och det värde som den sista mätpunkten hade. Genom att 

använda intervjuerna kan värdet vid mättillfället ställas i en kontext och således ge oss en 

uppfattning om värdet vid mätpunkten upplevs som högt eller lågt i organisationen. Intervjuer 

av den kvalitativa sorten valdes för att dessa har enligt Bryman & Bell (2013) fördelen att 

framföra den intervjuades ståndpunkter och att i kvalitativa intervjuer finns det frihet att låta 

intervjun röra sig i olika riktningar. De kvalitativa intervjuerna tenderar att vara flexibla och 

tillåter att intervjun följer den riktning som intervjupersonernas svar går i, samt att 

undersökningens fokus kan anpassas efter viktiga eller nya frågor som uppstår under 
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intervjuns gång (Bryman & Bell. 2013). Detta var av ytterst essentiella betydelse för 

uppsatsen, då det fanns utrymme att navigera runt svaren och bilda nya frågeställningar för 

att på så sätt erhålla mera detaljerad information som kunde hjälpa med att styrka 

hypoteserna.  

 

Kvalitativa intervjuer varierar dock i en hög utsträckning när det gäller hur forskarna väljer 

att angripa dessa intervjuer. Bryman & Bell (2013) nämner att det två typer av intervjuer och 

att dessa är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Vid ostrukturerade intervjuer kan 

det av intervjuaren använda lösa minnesanteckningar som underlag vid genomgången av ett 

visst antal teman under intervjun och ger även friheten för intervjuaren att endast reagera på 

de punkter som anses vara värda en uppföljningsfråga. Vid semistrukturerade intervjuer 

används istället en lista med specifika teman som ska tas upp under intervjun där 

respondenten innehar stor frihet att utforma svaren på eget vis. Den ostrukturerade intervjun 

var det som utfördes under uppsatsens gång för att intervjun skulle kunna röra sig fritt kring 

frågor och teman och följas upp med nya frågor på punkter som ansågs vara viktiga. Att 

intervjun angreps med detta tillvägagångssätt var även av anledning att ostrukturerade 

intervjuer tenderar till sin natur att likna vanliga samtal, vilket var viktigt för att 

intervjupersonerna skulle känna sig avslappnade i samtalet och inte ställas mot väggen, samt 

att de skulle med frihet svara på frågorna utan att de fick en uppfattning om, eller känna att 

det fanns ”ett rätt svar” till frågorna (Bryman & Bell 2013). 

3.4 Kodning 

I sammanställningen av sökorden eller begreppen samt de tydliga beskrivningar av orden som 

förekom i dokumentationen särskildes dessa för respektive år för att få fram det aktuella årets 

värde. Värdet grundades på hur många gånger sökordet eller en tydlig beskrivning av 

sökordet framkom i text och tillskrivs ett värde där alla dessa värden summerades på årsbasis. 

Ett begrepp som förekom fler gånger i samma textstycke, oavsett längd, kom att räknas som 

en träff och inte för varje gång det förekom i stycket. Värderingen av ett sökord som 

ordagrant skrevs i texten kom att få värdet 2 för respektive gång det uppkom. Värdet av en 

tydlig beskrivning av fenomenet eller begreppet kom att anta värdet 1 för respektive gång det 

uppkom. Varför värdet för en träff av sökordet var högre än vid en träff av en tydlig 

beskrivning motiveras av att vid en träff av sökordet skapades en mer objektiv metodik i 

insamlingen. Förekom ordet behövdes inget bedömningsmoment genomföras i metoden utan 
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sökordet kunde säkerställas enbart genom dess uppkomst. När en beskrivning påvisades kom 

det halva värdet av sökordet att registreras och således får objektiv datainsamling en hävstång 

i undersökningen, vilket skulle göra den mer bekräftande (“confirmability”). Med 

konfirmering (“confirmability”) söker man att kontrollera forskarens värderingar så att denne 

i lägre utsträckning har möjlighet att påverka utfallet (Bryman & Bell 2013). Det 

sammanställda totalvärdet kom sedan att ställas i relation till hur många element av NPM 

(Almqvist 2006) som blev uppfyllda. Det totala värdet av förekomna sökord eller 

beskrivningar multipliceras med antalet uppfyllda element av NPM och produkten av dessa 

två värden presenteras som ”NPM-värde”. NPM-värdet jämfördes mellan åren för att få en 

uppfattning om det förhållandevis högre och lägre graden av NPM inom Arbetsförmedlingen 

under tidsperioden.  

De sökord, begrepp samt beskrivningar av sökord som återfinns i dokumentationen är 

sammanställda utifrån den teoretiska referensramen. Sökorden och begreppen är presenterade 

i ett begreppskort. 

3.4.1 Begreppskort  

● Kontraktsstyrning 

○ Samarbeten 

○ Uttalande om kontraktsförhållanden 

○ Flexibilitet (Självbestämmande över kontrakt) 

 

● Internkontroll 

○ Decentralisering 

○ Målstyrning  

○ Självbestämmande 

○ Uttalanden om att låta chefen ta ett ökat ansvar (“let the manager manage”) 

 

● Konkurrensutsättning 

○ Konkurrens 

○ Uttalande om hantering av “rekrytering/bemanningsbranschen” 

○ Medvetenhet om konkurrens 

 

Delarna i begreppskortet är utformade efter de underliggande kategorierna i varje element för 

New Public Management (Almqvist 2006). De tre elementen är med som huvudbegrepp 

medan deras innebörder har sammanställts till begrepp som på ett mindre skrivtekniskt eller 

fackmässigt sätt framlyfts. Istället för exempelvis använda “kontraktuella relationer” är det 

istället aktuellt att söka efter “kontrakt-samarbeten”. På så vis kan det skapa förutsättning för 
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ett bättre och mer givande resultat, utan att som forskare påverka undersökningen till att 

snedvridas och riskera bias. Givetvis kommer det, om det framgår av texten i dokumentet, att 

tas med om det i texten beskrivs “kontraktuella relationer” exempelvis, men då endast anges 

som en tydlig beskrivning av begreppet.  

3.5 Analysmetod 

Analys av data och test av orsakssambandet kommer i arbetet att delas in i två steg. För 

framtagandet av ett NPM-värde för respektive mätpunkt kommer en innehållsanalys att följa 

efter de träffar som inträffar i dokumentationen. Varje beskrivning av ett begrepp kommer att 

tillskrivas ett värde för att kunna ta samla datan och presentera den för vardera året. En 

innehållsanalys är en metod för att angripa texter och dokumentation på ett systematiskt och 

replikerbart sätt. Genom att tillämpa en innehållsanalys kan en forskare kategorisera begrepp 

och få en förståelse för dem utifrån den kontext som texten har. En innehållsanalys följer en 

viss systematik i hur texten och beskrivningar framförs och med hjälp av en kodning av datan 

kommer man genom att följa systematiken kunna komma fram till en slutsats (Bryman & 

Bell 2013). 

 

Det andra steget i analysen av resultat är att ställa det värde som blir utfallet av resultat och 

sedermera en innehållsanalys ställs i relation till arbetslösheten i Sverige och prövas efter en 

analysmodell som kallas för kausalmodell. Formen på den kausala modellen kan antas på 

flera olika sätt, varav det orsakssamband som testas analyseras efter en kausal modell med en 

modererande variabel som interagerar med orsakssambandet. Modellen följer den 

uppställning som Luft & Shields (2003) presenterar i “Mapping management accounting: 

Graphics and guidelines for theory-consistent empirical research” och kommer i studien att 

ställas upp enligt modellen i rubriken 3.6.1 Analysmodell.  
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3.5.1 Analysmodell 

 
Figur 3.6.1. Analysmodell för att testa orsakssambandet. 

En kausal modell där dokumentens utformning är en modererande variabel på sambandet 

mellan arbetslösheten i Sverige och NPM i Arbetsförmedlingen. Om arbetslösheten i Sverige 

har en påverkan på New Public Management i Arbetsförmedlingen kommer det att behöva 

uttryckas att NPM ökar (eller minskar) i dokumenten för att förändringen ska kunna påvisas, 

detta enligt studiens utformning. 

3.6 Metod-problem 

Det finns diverse fördelar med att använda kvalitativa forskningsmetoder, men med dessa 

fördelar kommer även nackdelar som måste tas till hänsyn. Ett vanligt problem med kvalitativ 

forskning är att det blir för subjektivt och därför är det viktigt enligt Bryman & Bell (2013) 

att man kan konfirmera, vilket innebär att forskaren, utifrån insikten att det inte går att få 

fullständigt objektivitet, gör allt för att försäkra att man agerat i god tro. Det finns även 

argument för att den ostrukturerade kvalitativa undersökningen ofta är beroende av 

forskarens uppfinningsrikedom och att det sällan är möjligt att replikera undersökningar av 

anledningen att det knappt finns några accepterade tillvägagångssätt för detta (Bryman & Bell 

2013). Det föreligger även ett annat problem enligt Bryman & Bell (2013) med just 

ostrukturerade intervjuer och fallstudier med ett fåtal individer i en specifik organisation som 

är att det är svårt eller till och med omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer. 

Fallet med Arbetsförmedlingen kan inte representera andra organisationer på den offentliga 

sektorn som använder New Public Management, samt att de intervjuade inte kan enligt 

Bryman & Bell (2013) vara representativa för en population. Bryman & Bell (2013) menar på 

att resultaten från kvalitativ forskning måste generaliseras till teorin istället för populationen 

och att bedömningen av generaliserbarheten avgörs kvaliteten på de teoretiska slutsatserna 

som formulerats på grundval av kvalitativa data. Ännu ett problem är själva transparensen av 
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forskningen, vilket är informationen om hur konkret undersökningen planerades och 

genomfördes. Bryman & Bell (2013) menar att det ibland kan bli oklart om vad som faktiskt 

gjorts i den kvalitativa forskningen eller hur forskarna har kommit fram till sina slutsatser. Ett 

viktigt problem som kan uppstå specifikt på intervjuer av den kvalitativa sorten är att det de 

intervjuade säger vara behöver faktiskt inte vara det som är. Det är viktigt att notera att de 

intervjuades perspektiv inte alltid återspeglar realiteten utan kan istället ge missvisande bild 

som inte överensstämmer med teorin. Det finns även den mänskliga aspekten att de 

intervjuade kan medvetet ljuga eller undanhålla information under intervjuer för att framställa 

organisationerna i mer positivare ljus eller att ge bort information som kan påverka 

organisationen negativt.  

3.7 Alternativ metod 

Studien skulle kunna genomföras genom att anta en deduktiv ansats och genomföra en 

kvantitativ undersökning. Detta genom att använda enkäter för att studera upplevd grad av 

NPM. Svarar många X eller Y så tillskrivs ett värde som mäts mot arbetslöshetssiffran. 

Enkätfrågorna som ska besvaras är formulerade efter olika parametrar inom new public 

management, där respondenterna ska enligt exempelvis en Likertskala, eller någon annan 

skalfördelning, besvara hur olika faktorer upplevs (Bryman & Bell 2013). För att inte riskera 

att respondenterna vinklar sina svar på ett sådant sätt som de tror insamlaren vill att de ska 

svara, skulle enkäten vara noga utformad för att inte tydligt beskriva ordagrant vad som är 

syftet med frågeställningen. Exempelvis skulle en fråga kunna vara utformad på följande sätt: 

“I vilken utsträckning upplever du att myndigheten arbetar med relationer utanför er 

kärnverksamhet?”  

 

Frågan skulle ge en uppskattning om det finns ett arbete, eller åtminstone en medvetenhet, 

om kontraktsstyrning, som är ett av Almqvist (2006) element för NPM. Hade frågan istället 

utformats på följande sätt hade svaren möjligen sett annorlunda ut: 

“Hur mycket arbetar ni med kontraktsstyrning på Arbetsförmedlingen?” 

 

En sådan frågeställning med värdeordet “mycket”, ger respondenten ett möjligt intryck av att 

datainsamlingen ämnar veta att något är just “mycket för det ämne som denne ska besvara. 

Därför skulle det möjligen göra att respondenten också uppskattar det högre än vad som 

faktiskt är fallet. 
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Vid en alternativ metod för uppsatsen skulle det således främst vara datainsamlingen som 

skiljde sig åt vid detta förfarande. Metoden skulle dessutom skilja sig åt genom att istället 

genomföra kvantitativ analysmetod där datan skulle kodas och användas i en bivariat analys 

för att analysera sambandet mellan variablerna arbetslöshet och NPM-tillämpning.  

3.8 Validitet och Reliabilitet 

3.8.1 Validitet 

Med validitet menas det kriterium för huruvida slutsatserna en forskare kommer fram till kan  

härledas till undersökningen eller inte, och graden av validitet avser i detta fall hur väl de kan 

härledas. Det kan både vara intern och extern validitet. Intern validitet handlar om hur 

slutsatsen ur ett kausalt förhållande är hållbar eller ej. Extern validitet handlar istället om 

slutsatsen kan generaliseras över andra områden, bort från den valda undersökningskontexten 

(Bryman & Bell 2013). 

3.8.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas det huruvida resultaten från en undersökning blir detsamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt eller om resultaten påverkas av tillfälliga eller 

slumpmässiga betingelser. Reliabilitet liknar kriteriet replikerbarhet som i sin är ett mått på 

möjligheten för att reproducera eller upprepa en undersökning och de resultat som andra 

forskare kommit fram till. För att reliabiliteten i ett visst mått på ett grepp ska kunna bedömas 

måste de procedurer som konstituerar det måttet kunna replikeras eller upprepas av någon 

annan undersökare (Bryman & Bell 2013). 
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4. Empiri 

 
Diagram 1. Arbetslöshet i Sverige mellan åren 2005–2016 fördelade på kön. Källa: SCB 

 

 
Diagram 2. Arbetslöshet i Sverige mellan åren 2005–2016 totalt. Källa: SCB 

 



 

 

  37 

 

4.1 Arbetslöshet 

I diagram 1 visas arbetslöshet fördelat på män och kvinnor samt totalt i åldrarna 15–74 år i 

Sverige under tidsperioden 2005 till 2016. I det efterföljande diagrammet är sedan kategorin 

totalt presenterat i ett eget diagram för att få en tydligare bild av hur arbetslösheten sett ut. 

Procentsatsen som är presenterad i diagrammet är andelen arbetslösa av de som ingår i 

kategorin “i arbetskraften”. I arbetskraften ingår de personer som har haft ett arbete vid 

mättillfället samt de som inte haft ett arbete vid tillfället. Heltidsstuderande, långtidssjuka, 

pensionärer, värnpliktiga och hemarbetande är grupper som inte ingår i arbetskraften och 

således påverkar de inte statistiken.  

Arbetslös definieras av Statistiska centralbyrån i undersökningen som: 

“personer som var utan arbete under referensveckan men som sökt arbete under de senaste 

fyra veckorna (referensveckan och tre veckor bakåt) och kunde arbeta referensveckan eller 

börja inom 14 dagar från referensveckans slut. Arbetslösa omfattar även personer som har 

fått ett arbete som börjar inom tre månader, förutsatt att de skulle ha kunnat arbeta 

referensveckan eller börja inom 14 dagar från referensveckans slut” (SCB 2017). 

4.2 Sammanfattning av intervjuer 

4.2.1 Intervju 1 

Respondent ett valdes från Örebro län och hade en befattning som motsvaras vid sektionschef 

och var ansvarig på lokal nivå. Vid frågan om sektionschefen hade fria tyglar att agera 

självmant, svarade respondenten att det har blivit bättre med åren efter ett omfattande skifte i 

Arbetsförmedlingens styre. När han beskrev tidigare år på Arbetsförmedlingen, framförde 

respondenten hur mycket striktare det var i styrningen och att han under vissa tider kunde ha 

upp till 42 indikatorer att följa upp och att styrsignaler kunde komma från alla håll. 

Respondenten fortsatte med att bemärka att ett stort problem på den tiden var att 

indikatorerna kunde förväxlas med målen, vilket bidrog till att Arbetsförmedlingen skrotade 

den typen av styrande. När respondenten ställdes inför frågan om de har flexibilitet att skifta 

från ett sätt att arbeta till ett annat svarade respondenten med att det finns en vilja att göra det 

men att det är även svårt att gå från något man är så pass van vid till något annat. 

Respondenten påpekade att sådana omställningar tog tid. Vid frågan om de hade en ledar-

kravprofil eller lathund som ledaren skulle efterfölja svarade respondenten med att de har en 

kravprofil och order från generaldirektören som ska efterföljas. Respondenten nämnde att det 

finns en enorm tröghet på den offentliga sektorn i förhållande till den privata sektorn som till 
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exempel när de ska köpa batterier. Alla sådana köp hanteras som offertförfrågan och måste 

upphandlas. Respondenten fortsatte med att beskriva att det finns en tröghet i själva systemet 

där allt måste upphandlas och där även upphandlingarna kan överklagas, vilket bidrar till en 

ännu större tröghet. När respondenten frågades om styrningen blev stramare vid kriser 

svarade respondenten ja och förklarade det med till exempel när det blir drastiskt minskade 

anslag och verksamheten blir tvungen att strama åt styrningen för att minska kostnaderna. 

När respondenten ställdes inför frågan om det fanns något från den privata sektorn som 

respondenten hade velat se på den offentliga, svarades det med flexibiliteten och snabbare 

processer, då förutom riktlinjerna fanns en politisk och ekonomisk aspekt som bidrog till 

trögheten i systemet på den offentliga sektorn som den privata inte påverkades av på samma 

sätt. 

4.2.2 Intervju 2 

Intervju nummer två gjordes för att få en bättre uppfattning om hur verksamheten bedrivs och 

inte bara utgå från en enstaka intervju. Respondent valdes vid en annan region men i ledande 

befattning för att kunna se distinktionen mellan kontoren och regionerna. Respondent två är 

vad som kan motsvaras vid regionchef och således ytterst ansvarig på regional nivå. 

Respondenten frågas först över beslutsmandat och utrymme för att ta egna beslut initialt 

under intervjun. Respondenten beskriver då hur regionchefer runt om i landet fördelar ut 

beslutsfattning ner i leden under sig i olika utsträckning. Vissa regionchefer följer alla beslut 

och för ett tydligt, övervakande ledarskap där varje beslut måste förankras högre upp i 

organisationen, medan respondenten menar att i hens verksamhet är det decentraliserat och 

fördelat på chefer vid respektive område. Respondenten menar att man anammat ett 

självledarskap som ett steg i en förnyelse, och beskriver att hela Arbetsförmedlingen från 

2015 påbörjat en, vad de kallar för, förnyelseresa, där organisationen kommer satsa mer på 

självledarskap, decentraliserings-lösningar och andra förändringar. Respondenten menar att 

det i hens del i organisationen redan implementerats i hög grad, mycket på grund av 

respondentens tilltro till sina underordnade och på ett coachande ledarskap. Respondenten 

förklarar att hen har mandat att bedriva sin del av verksamheten på ett eget, 

självbestämmande sätt, under vissa premisser. Bland annat är hen skyldig att se till att den 

budget som sätts upp efterföljs och hen måste göra ett sådant budgetarbete för varje år, som 

sedan följs upp varje månad och rapporteras till överordnade. Verksamheten får utformas på 

ett sätt som hen i samråd med andra bestämmer, så länge det följer de direktiv som finns. 

Respondenten uttrycker själv att hen ser verksamheten som influerad av mycket 
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självbestämmande, av ökade beslutsmandat långt ner i leden, men betonar att det är just hens 

verksamhet som man söker utforma på ett sådant sätt, och att hen inte kan svara för hur andra 

regioner ser ut. Respondenten betonar också att detta steg mot självledarskap och 

förnyelseresan som påbörjades vid respondentens anställning 2015 enligt respondentens 

uppfattning har varit en stor bidragande faktor till att verksamheten ser ut som den gör, och 

att hen har fått det ansvar och beslutsmandat som hen har fått mycket tack vare den 

dynamiska förändringen som varit därefter. Respondenten upplever slutligen att valår har en 

stor påverkan på verksamheten, och att hela arbetet blir mer pressat och ökade krav kommer 

på att visa resultat, att bli mer effektiva, att prestera bättre och framförallt att kunna redovisa 

att sådant ägt rum. 

 

4.3 Begreppskort  

De begrepp, söknycklar, nycklar som ingår i begreppskortet: 

● Kontraktsstyrning 

○ Samarbeten 

○ Uttalande om kontraktsförhållanden 

○ Flexibilitet (Självbestämmande över kontrakt) 

 

● Internkontroll 

○ Decentralisering 

○ Målstyrning  

○ Självbestämmande 

○ Uttalanden om att låta chefen ta ett ökat ansvar (“Let the manager manage”) 

 

● Konkurrensutsättning 

○ Konkurrens 

○ Uttalande om hantering av “rekrytering/bemanningsbranschen” 

○ Medvetenhet om konkurrens 
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4.4 Data 2016 

4.4.1 Generaldirektörens arbetsordning 2016 

Förekomsten av Kontraktsstyrning uppkom vid tre tillfällen 

○ Samarbeten 

○ Uttalande om kontraktsförhållanden 

○ Flexibilitet (Självbestämmande över kontrakt) 

 

När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med: 

● “Myndigheten har också nationella avdelningar som ansvarar för arbetet med 

digitalisering, intern och extern kommunikation, internationellt arbete samt it.” (s. 7 

st. 3) 

 

● “Organisationsfrågan har två huvudsakliga dimensioner: 

Hur och var arbetsförmedlingsverksamhet bedrivs och tjänster levereras i form av 

fysiska platser, personlig service på distans, självservice och IT-stöd via digitala 

kanaler och liknande frågor som till exempel öppettider” (s. 10 st. 2) 

 

● “Partnerskap externt med intressenter som kan bidra till att lösa Arbetsförmedlingens 

uppdrag eller som har uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken där vår myndighet kan 

bidra.” (s.10 st.6) 

 

 

Förekomsten av Intern kontroll uppkom vid sju tillfällen:  

○ Decentralisering 

○ Målstyrning  

○ Självbestämmande 

○ Uttalanden om att låta chefen ta ett ökat ansvar (let the manager manage) 

 

När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med:  

● “Delegering bidrar till att stärka självledarskapet som det beskrivs i myndighetens 

ledningsfilosofi, och skapar en ansvarstagande organisation.” (sida 4) 

 

● “Delegeringen ligger inom ramen för egen beslutanderätt för den som delegerar” 

(sida 5) 

 

● “Medarbetare ska planera, genomföra, utveckla och följa upp egna arbetsuppgifter” 

(sida 10) 

 

● “Samtliga medarbetare har ett ansvar för Arbetsförmedlingens verksamhet och ska 

bidra till myndighetens utveckling och måluppfyllelse.” (sida 10) 
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● “Det innebär att alla medarbetare ska bidra till helheten genom att ta ansvar för det 

egna ansvarsområdet och ständigt försöka utveckla nya och bättre sätt att utföra 

arbetet.” (sida 10) 

 

● “Chefen har ett resultatansvar och ansvarar för att verksamheten leds, planeras och 

bedrivs effektivt” (sida 11) 

 

● “Tydligt ansvar utgör grunden för att på varje nivå ta initiativ och använda resurser 

och kompetens på bästa sätt inom de ramar som sätts av närmast högre chefsnivå.” 

(sida 11)  

 

 

Förekomsten av Konkurrensutsättning uppkom vid noll tillfälle: 

○ Konkurrens 

○ Uttalande om hantering av “rekrytering/bemanningsbranschen” 

○ Medvetenhet om konkurrens 

 

4.4.2 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2016 

Förekomsten av Kontraktsstyrning uppkom vid tre tillfällen 

○ Samarbeten 

○ Uttalande om kontraktsförhållanden 

○ Flexibilitet (Självbestämmande över kontrakt) 

 

När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med: 

● “Myndighetens samverkan med kommunerna stärktes under året, vilket är en viktig 

förutsättning för att få fler arbetssökande att börja studera eller arbeta” (s.4 st.4) 

 

● “För att åstadkomma detta har vi bland annat arbetat med att förstärka 

arbetsgivararbetet, utvecklat nya digitala tjänster, utvecklat vår externa samverkan, 

effektiviserat vårt kontrollarbete samt arbetat med att jämställdhetsintegrera vårt 

arbete.”(s.23 st.4) 

 

● “Arbetsförmedlingen samverkar med kommuner, landsting, och andra myndigheter. 

Därtill kommer samverkan med arbetsmarknadens parter, branschorganisationer samt 

den sociala sektorn.”(sida 27) 

 

 

Förekomsten av Intern kontroll uppkom vid två tillfällen:  

○ Decentralisering 

○ Målstyrning  

○ Självbestämmande 

○ Uttalanden om att låta chefen ta ett ökat ansvar (“let the manager manage”) 
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När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med:  

● “Den baseras på fortlöpande uppföljningar, utvärderingar och rapporteringar från 

verksamheten” (sida 166) 

 

● “Arbetet med den strategiska planen, värdegrund, samordnad styrning och 

självledarskapet visar att myndigheten nu uppnått den mognadsgrad där planerade 

åtgärder har bättre förutsättningar att ge effekt. Den utveckling som skett inom 

processen för den interna styrningen och kontrollen och den ökade medvetenheten 

som har uppstått i samband med självskattningar och intyganden i hela organisationen 

indikerar även att identifierade brister och otillfredsställande delkomponenter kommer 

att hanteras mer integrerat och systematiskt i planering och uppföljning för 2017.” 

(sida 169) 

 

 

Förekomsten av Konkurrensutsättning uppkom vid två tillfällen: 

○ Konkurrens 

○ Uttalande om hantering av “rekrytering/bemanningsbranschen” 

○ Medvetenhet om konkurrens 

 

När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med:  

● “En utgångspunkt för vårt arbete är att arbetsgivare och arbetssökande ska märka en 

förbättring i vårt bemötande, service och i att möta kundernas behov. För att 

åstadkomma detta har vi bland annat arbetat med att förstärka arbetsgivararbetet, 

utvecklat nya digitala tjänster, utvecklat vår externa samverkan, effektiviserat vårt 

kontrollarbete samt arbetat med att jämställdhetsintegrera vårt arbete.”(s.23 st.4) 

 

● “Ett felaktigt beslut kan möjliggöra för oseriösa aktörer att bedriva en verksamhet 

som riskerar att snedvrida konkurrensen och att sänka förtroendet för 

Arbetsförmedlingen. Därför är arbetet med att stärka myndighetens förmåga att 

förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar, bidragsbrott och bedrägerier 

strategiskt viktigt, med stor betydelse för samhället.” (sida 29) 
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4.5 Data 2012 

4.5.1 Generaldirektörens arbetsordning 2012 

Förekomsten av Kontraktsstyrning uppkom vid noll tillfällen 

○ Samarbeten 

○ Uttalande om kontraktsförhållanden 

○ Flexibilitet (Självbestämmande över kontrakt) 

 

 

Förekomsten av Intern kontroll uppkom vid två tillfällen:  

○ Decentralisering 

○ Målstyrning  

○ Självbestämmande 

○ Uttalanden om att låta chefen ta ett ökat ansvar (“let the manager manage”) 

 

När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med:  

● “att leda och styra inom sitt ansvarsområde genom att besluta om och ansvara för att 

nödvändiga interna instruktioner och handläggarstöd finns samt genom att följa upp, 

ge stöd och rådgivning, informera om, kvalitetssäkra och utveckla verksamheten” 

(sida 18) 

 

● “Chefen ska verka för att personalen utvecklar sin kompetens samt att initiativkraft, 

samarbete och förmåga att se helheten uppmuntras” (sida 15) 

 

Förekomsten av Konkurrensutsättning uppkom vid noll tillfällen: 

○ Konkurrens 

○ Uttalande om hantering av “rekrytering/bemanningsbranschen” 

○ Medvetenhet om konkurrens 

 

4.5.2 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2012 

Förekomsten av Kontraktsstyrning uppkom vid tre tillfällen 

○ Samarbeten 

○ Uttalande om kontraktsförhållanden 

○ Flexibilitet (Självbestämmande över kontrakt) 

 

När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med: 

● “Nya reformer som sjukförsäkringsreformen, etablering för nyanlända, samarbete 

med polis och kommun i de sociala insatsgrupperna, ett utökat uppdrag inom 

kriminalvården med fokus på kvinnoanstalter samt Försvarsmaktens 

frivillighetsrekrytering har möjliggjort att Arbetsförmedlingen kan ge människor fler 

möjligheter att inkluderas i samhället.” (sida 5) 



 

 

  44 

 

 

● “Därför arbetar vi målmedvetet med att utöka och fördjupa samarbetet med alla 

kategorier av arbetsgivare. Det sker genom att öka kontakterna med enskilda 

arbetsgivare och branscher exempelvis genom samverkan i branschråd.” (sida 9) 

 

● “För att förstärka arbetsgivar-relationerna och få ett ökat samarbete med företag och 

organisationer har Arbetsförmedlingen byggt upp ett strukturerat arbete med flera 

stora nationella kunder, samarbetspartners, på övergripande nivå.” (sida 30) 

 

 

Förekomsten av Intern kontroll uppkom vid fem tillfällen:  

○ Decentralisering 

○ Målstyrning  

○ Självbestämmande 

○ Uttalanden om att låta chefen ta ett ökat ansvar (“let the manager manage”) 

 

När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med:  

● “Vidare har beslut fattats om att avskaffa en chefsnivå i marknadsorganisationen; 

arbetsförmedlingschef med områdesansvar.” (s.12 st.2) 

 

● “Arbetet med intern styrning och kontroll har även det utvecklats på både 

myndighetsövergripande nivå och lägre organisatoriska nivåer.” (s.12 st.3) 

 

● “En effektiviserad ekonomistyrning bidrar till att uppfylla verksamhetens mål på ett 

kostnadseffektivt sätt.” (s.12 st.4) 

 

● “Exempel på hur vi styrt mot detta är att varje arbetsförmedlingskontor avsätter 

särskild tid för registervård för att öka kvaliteten i matchningsunderlagen.”(s.26 st.4) 

 

“En viktig del i arbetet med att förbättra kostnadseffektiviteten är att effektivisera stöd och 

ledning av den operativa verksamheten för att kunna lägga så stor del som möjligt av 

tillgängliga personalresurser på kundkontakter. Samtidigt är fokus att genomföra så många 

kundkontakter som möjligt under den tid som finns till förfogande i den operativa 

verksamheten. Som ett led i detta har vi under året infört ett nytt arbetssätt (se kapitel 

Arbetsförmedlingen reformeras och Matchning) för att öka effektiviteten och 

kundkontakterna.” (sida 81) 

 

 

Förekomsten av Konkurrensutsättning uppkom vid noll tillfällen: 

○ Konkurrens 

○ Uttalande om hantering av “rekrytering/bemanningsbranschen” 

○ Medvetenhet om konkurrens 
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4.6 Data 2009 

4.6.1 Generaldirektörens arbetsordning 2009 

Förekomsten av Kontraktsstyrning uppkom vid noll tillfällen 

○ Samarbeten 

○ Uttalande om kontraktsförhållanden 

○ Flexibilitet (Självbestämmande över kontrakt) 

 

 

Förekomsten av Intern kontroll uppkom vid ett tillfälle:  

○ Decentralisering 

○ Målstyrning  

○ Självbestämmande 

○ Uttalanden om att låta chefen ta ett ökat ansvar (“let the manager manage”) 

 

När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med: 

● “Verka för att personalen genom sin kompetens samt initiativkraft, samarbete och 

förmåga att se till helheten (s.26 st.1). 

 

 

Förekomsten av Konkurrensutsättning uppkom vid noll tillfällen: 

○ Konkurrens 

○ Uttalande om hantering av “rekrytering/bemanningsbranschen” 

○ Medvetenhet om konkurrens 

 

4.6.2 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2009 

Förekomsten av Kontraktsstyrning uppkom vid noll tillfällen 

○ Samarbeten 

○ Uttalande om kontraktsförhållanden 

○ Flexibilitet (Självbestämmande över kontrakt) 

 

 

Förekomsten av Intern kontroll uppkom vid noll tillfällen:  

○ Decentralisering 

○ Målstyrning  

○ Självbestämmande 

○ Uttalanden om att låta chefen ta ett ökat ansvar (“let the manager manage”) 

 

Förekomsten av Konkurrensutsättning uppkom vid ett tillfälle: 

○ Konkurrens 

○ Uttalande om hantering av “rekrytering/bemanningsbranschen” 

○ Medvetenhet om konkurrens 
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När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med: 

● “Övergångarna till arbete har ökat i absoluta tal men minskat som andel av antal 

kvarstående sökande, vilket i första hand är ett tecken på försämrad arbetsmarknad 

där konkurrensen blir större om de lediga jobben”  

 

4.7 Data 2008 

4.7.1 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2008 

Förekomsten av Kontraktsstyrning uppkom vid tre tillfällen 

○ Samarbeten 

○ Uttalande om kontraktsförhållanden 

○ Flexibilitet (Självbestämmande över kontrakt) 

 

När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med: 

● “Arbetsförmedlingen har fått utvidgade förutsättningar att uppnå ett gott samarbete 

med privata aktörer på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har genomfört ett antal 

strukturella förändringar kring ledning och styrning som möjliggör effektiviseringar i 

syfte att stärka kärnverksamheten.” (sida 4) 

 

● “Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har under 2008 inlett service- och lokal 

samverkan i Samverkanskontor samt även påbörjat uppbyggnad av Servicekontor 

tillsammans med såväl Försäkringskassan som Skatteverket. Syftet är att öka 

tillgången till myndigheternas service på mindre orter.”(sida 8) 

 

● “Några av de internationella projekt som bedrevs inom olika sakområden tillkom 

genom samarbetet med europeiska myndigheter kring tjänste- och 

metodutveckling.”(sida 47) 

 

 

Förekomsten av Intern kontroll uppkom vid ett tillfälle:  

○ Decentralisering 

○ Målstyrning  

○ Självbestämmande 

○ Uttalanden om att låta chefen ta ett ökat ansvar (“let the manager manage”) 

 

När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med: 

● “Ur ett arbetsgivarperspektiv är målet med matchning en så kort rekryteringstid som 

möjligt” (sida 11) 
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Förekomsten av Konkurrensutsättning uppkom vid tre tillfällen: 

○ Konkurrens 

○ Uttalande om hantering av “rekrytering/bemanningsbranschen” 

○ Medvetenhet om konkurrens 

 

När beskrivning av sökordet eller begreppet funnits med: 

● “Den sammanfattande bedömningen är att det ändrade arbetsmarknadsläget har krävt 

snabba förändringar i Arbetsförmedlingens arbete under 2008.” (sida 19) 

 

● “Arbetsförmedlingen har minskade möjligheter till arbete dels på grund av ett lägre 

utbud av lediga platser och dels på grund av en ökad konkurrens om de lediga 

platserna.” (sida 19) 

 

● “När efterfrågan på arbetskraft minskar blir konkurrensen om den lediga arbetskraften 

också mindre. Detta brukar medföra kortare rekryteringstider och längre 

sammanlagda tider i arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd.” (sida 10) 

 

 

 

4.8 Resultat 

Sökorden som tagits fram för undersökningen har i dokumentationen aldrig framkommit 

ordagrant. I samtliga av dokumenten har ingen matchning påträffats när de valda orden 

eftersöktes, medan beskrivningar av begreppen har framkommit vid presenterade tillfällen. 

Resultatet som påvisats har alltså endast behandlats av de beskrivningar av begrepp som 

förekommit, där varje stycke som beskrivit ett begrepp tilldelats ett värde. Det sammantagna 

värdet för vardera år är presenterat nedan. För året 2008 har inte tillräckligt med information 

funnits för att kunna presentera ett reliabelt resultat, varvid året styrks ur analyseringen av 

datan. Värdet som år 2008 uppvisar trots ofullständiga data för mätpunkten kommer dock 

kunna bidra till en bredare diskussion kring det potentiella orsakssambandet.  

 

Uträkningen av det värde som tillskrivits varje år som mätts, det vill säga respektive bryt tid, 

kan ställas upp på följande sätt: 

Förekomsten av begrepp * Antal uppfyllda element = Värdet på NPM-tillämpning för året. 
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4.8.1 Sammanställning av träffar på sökorden eller beskrivningar av sökorden 

2016 

Generaldirektörens arbetsordning (antal träffar): 10 st. 

Årsredovisningen (antal träffar): 7 st. 

Totalt: 17 st. 

Antal uppfyllda element: 3 st. 

 

NPM-värde: 17*3 = 51 

2012 

Generaldirektörens arbetsordning (antal träffar): 2 st. 

Årsredovisningen (antal träffar): 8 st. 

Totalt: 10 st. 

Antal uppfyllda element: 2 st. 

 

NPM-värde: 10*2 = 20 

2009 

Generaldirektörens arbetsordning (antal träffar): 1 st. 

Årsredovisningen (antal träffar): 1 st. 

Totalt:  2 st. 

Antal uppfyllda element: 2 st. 

 

NPM-värde: 2*2 = 4 

 

 

4.8.2 Ofullständig data 

2008 

Årsredovisningen (antal träffar): 7 st. 

Totalt: 7 st. 

Antal uppfyllda element: 7 st.  

 

Potentiellt NPM-värde 7*2 = 14 
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4.8.3 Sammanställning av NPM-Värde 

 
Diagram 4.8.3 är en sammanställning av alla NPM-Värden som uppkommit för respektive mätpunkt. 

5. Analys 

Analysen av det material som redovisats från dokumentationen har delats in i två steg. Första 

steget är en kvalitativ innehållsanalys av den sammanställda datan och det andra steget en 

analys av det orsakssamband som studien haft för avsikt att testa. I analys av text har inte 

träffarna i olika dokument särskilts utan träffarna i dokumenten sammanställdes för 

respektive element och respektive år. Alltså särskiljs träffar för exempelvis kontraktsstyrning 

för respektive år. Om kontraktsstyrning förekommit i båda dokumenten för ett år, 

sammanställs alla dessa träffar för året. 

5.1 Analys av data 

5.1.1 2016 

För 2016 års datainsamling uppfylls samtliga tre element för New Public Management. För 

det första elementet, Kontraktsstyrning, kunde 6 stycken träffar påvisas i dokumentationen. 

Tre stycken för dokumentet “Generaldirektörens arbetsordning” och tre stycken för 

dokumentet “Årsredovisning 2016”.  

1. “Myndigheten har också nationella avdelningar som ansvarar för arbetet med digitalisering, 

intern och extern kommunikation, internationellt arbete samt it.”  

 

2. “Organisationsfrågan har två huvudsakliga dimensioner: 
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Hur och var arbetsförmedlingsverksamhet bedrivs och tjänster levereras i form av fysiska 

platser, personlig service på distans, självservice och IT-stöd via digitala kanaler och liknande 

frågor som till exempel öppettider”  

 

3. “Partnerskap externt med intressenter som kan bidra till att lösa Arbetsförmedlingens uppdrag 

eller som har uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken där vår myndighet kan bidra.”  

 

4. “Myndighetens samverkan med kommunerna stärktes under året, vilket är en viktig 

förutsättning för att få fler arbetssökande att börja studera eller arbeta”  

 

5. “För att åstadkomma detta har vi bland annat arbetat med att förstärka arbetsgivararbetet, 

utvecklat nya digitala tjänster, utvecklat vår externa samverkan, effektiviserat vårt 

kontrollarbete samt arbetat med att jämställdhetsintegrera vårt arbete.” 

 

6. “Arbetsförmedlingen samverkar med kommuner, landsting, och andra myndigheter. Därtill 

kommer samverkan med arbetsmarknadens parter, branschorganisationer samt den sociala 

sektorn.”  

 

Kontraktsstyrning enligt Almqvist (2006) handlar om att fokusera på kärnverksamheten och 

med hjälp av kontrakt, samarbete och utbyte av tjänster kunna hjälpa organisationen för att på 

så sätt få verksamheten att bli mer effektiv. I sökträffarnas beskrivningar av begreppen nämns 

många fall av specialisering, flexibilitet samt åtgärder som skulle leda till eventuella 

kostnadsbesparingar. Dessa kategoriseringar angående vad kontraktsstyrning innebär enligt 

teorin härleds därmed till uppfyllnad av vad elementet kontraktsstyrning innebär. Exempelvis 

i punkt tre nämner dokumenten partnerskap externt med intressenter, som kan härledas till 

bland annat flexibilitet och specialisering under kategorin kontraktsstyrning. Flexibilitet då 

vid externa partnerskap kan organisationen ha flexibiliteten att själva välja var, hur och varför 

man ska knyta partnerskap. Med specialisering handlar om att genom att knyta kontakt med 

andra intressenter kan man utkontraktera delar av verksamheten som man inte själva önskar 

fokusera på och istället fokusera på kärnverksamheten. I exemplet kan externa partnerskap 

härledas till önskan om ett sådant fokus. Värt att nämna vid inhämtningen och analysen av 

dokumentationen har vi inte tagit med sökträffar som kan härledas till givna förhållanden för 

arbetsförmedlingen. Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare som kan förknippas 

som Arbetsförmedlingens kärnverksamhet har inte inkluderats eller uppfyllts i de träffar som 

dokumenten genererat. 
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Element två som också uppfyllts för året är begreppet Intern kontroll, där sju träffar ägde rum 

i dokumentet “Generaldirektörens arbetsordning” och två träffar i “Årsredovisningen”, totalt 

nio träffar.  

1. “Delegering bidrar till att stärka självledarskapet som det beskrivs i myndighetens 

ledningsfilosofi, och skapar en ansvarstagande organisation.”  

 

2. “Delegeringen ligger inom ramen för egen beslutanderätt för den som delegerar” 

 

3. “Medarbetare ska planera, genomföra, utveckla och följa upp egna arbetsuppgifter” 

 

4. “Samtliga medarbetare har ett ansvar för Arbetsförmedlingens verksamhet och ska bidra till 

myndighetens utveckling och måluppfyllelse.”  

 

5. “Det innebär att alla medarbetare ska bidra till helheten genom att ta ansvar för det egna 

ansvarsområdet och ständigt försöka utveckla nya och bättre sätt att utföra arbetet.”  

 

6. “Chefen har ett resultatansvar och ansvarar för att verksamheten leds, planeras och bedrivs 

effektivt”  

 

7. “Tydligt ansvar utgör grunden för att på varje nivå ta initiativ och använda resurser och 

kompetens på bästa sätt inom de ramar som sätts av närmast högre chefsnivå.”  

 

8. Den baseras på fortlöpande uppföljningar, utvärderingar och rapporteringar från 

verksamheten” 

 

9. “Arbetet med den strategiska planen, värdegrund, samordnad styrning och självledarskapet 

visar att myndigheten nu uppnått den mognadsgrad där planerade åtgärder har bättre 

förutsättningar att ge effekt. Den utveckling som skett inom processen för den interna 

styrningen och kontrollen och den ökade medvetenheten som har uppstått i samband med 

självskattningar och intyganden i hela organisationen indikerar även att identifierade brister 

och otillfredsställande delkomponenter kommer att hanteras mer integrerat och systematiskt i 

planering och uppföljning för 2017.”  

 

Elementet intern kontroll är ett samlingsbegrepp för vad som innefattar den interna kontrollen 

av verksamheten. Det kan uttryckas i både var man inom organisationen vill styra 

verksamheten och vad som ska styra vad man jobbar mot. Målstyrning är en sådan del som 

ska styra formulerandet och uppföljningen av målsättningar i verksamheten, och medvetandet 

om det arbete (Almqvist 2006). Intern kontroll innefattar också begreppet decentralisering, så 

den interna kontrollen handlar inte bara om att styra organisationen för målsättning eller 

andra styrtekniker. Decentralisering handlar om att flytta beslutanderätt i organisationen till 

mer lokala enheter och på så sätt bland annat kunna bli mer anpassningsbara (Mintzberg 

1983). Punkterna 1–3, 5–7 samt 9, är alla punkter i dokumentationen som påvisar ett arbete 
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med att fördela ansvar till individen ytterligare, att jobba med till exempel självledarskapet 

som då kan härledas till ökad decentralisering. Även begrepp som effektivitet, yttre och inre 

effektivitet, är argument för decentralisering (Mintzberg 1983) och sådana begrepp återfinns i 

några av punkterna. Punkterna 3, 4 och 8 tar upp verksamhetens arbete med uppföljningar 

och utvärderingar, och kan härledas till målstyrning där tydligt arbete med detta är av vikt för 

organisationer som uppfyller elementet (Almqvist 1983).  

 

Det tredje elementet om konkurrensutsättning var för mätpunkten (år 2016) också uppfyllt i 

dokumentationen. Noll inträffanden i dokumentet “Generaldirektörens arbetsordning” men 

två träffar i dokumentet “Årsredovisningen”, totalt tre träffar för mätpunkten. 

 

1. “En utgångspunkt för vårt arbete är att arbetsgivare och arbetssökande ska märka en 

förbättring i vårt bemötande, service och i att möta kundernas behov. För att åstadkomma 

detta har vi bland annat arbetat med att förstärka arbetsgivararbetet, utvecklat nya digitala 

tjänster, utvecklat vår externa samverkan, effektiviserat vårt kontrollarbete samt arbetat med 

att jämställdhetsintegrera vårt arbete.” 

 

2. “Ett felaktigt beslut kan möjliggöra för oseriösa aktörer att bedriva en verksamhet som 

riskerar att snedvrida konkurrensen och att sänka förtroendet för Arbetsförmedlingen. Därför 

är arbetet med att stärka myndighetens förmåga att förebygga och upptäcka felaktiga 

utbetalningar, bidragsbrott och bedrägerier strategiskt viktigt, med stor betydelse för 

samhället.”  

 

Det tredje och sista elementet om konkurrensutsättning har för året också uppfyllts, där av är 

samtliga tre av Almqvist (2006) element för New Public Management med i 

dokumentationen för året. Konkurrensutsättning som element handlar i korthet om att utsätta 

verksamheten för konkurrens och således dra nytta av att göra det. Genom att utsätta 

verksamheter för konkurrens, såväl offentlig som privat, kan organisationen skapa 

förutsättning för att bli mer effektiva i flera avseenden (Almqvist 2006). De punkter som 

upptagits i datainsamlingen är uttryck för en medvetenhet om effekten av 

konkurrensutsättning och en vilja att också utsätta verksamheten för konkurrens. Punkt ett 

uttrycker en målsättning att arbeta mer konkurrenskraftigt och förstärka olika delar av 

verksamheten som till exempel service och att möta kundernas behov. Uttryck för detta 

kännetecknar elementet där medvetenheten om konkurrensen och att verksamheten bör, eller 

är, utsatt för konkurrens, uppfyller elementets innebörd.    
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5.1.2 2012 

I den insamlade datan för år 2012 och dokumentationen för året kunde två av tre element 

uppfyllas med totalt tio beskrivningar av begreppen eller sökorden. Det första elementet, 

kontraktsstyrning, uppfylldes och tre träffar kan påvisas i dokumentationen. Ingen träff kunde 

påvisas i dokumentet “Generaldirektörens arbetsordning” medan tre träffar, där beskrivningar 

av begreppet ägde rum, kunde påvisas i dokumentet “Årsredovisningen”. 

 

1. “Nya reformer som sjukförsäkringsreformen, etablering för nyanlända, samarbete med polis 

och kommun i de sociala insatsgrupperna, ett utökat uppdrag inom kriminalvården med fokus 

på kvinnoanstalter samt Försvarsmaktens frivillighetsrekrytering har möjliggjort att 

Arbetsförmedlingen kan ge människor fler möjligheter att inkluderas i samhället.”  

 

2. “Därför arbetar vi målmedvetet med att utöka och fördjupa samarbetet med alla kategorier av 

arbetsgivare. Det sker genom att öka kontakterna med enskilda arbetsgivare och branscher 

exempelvis genom samverkan i branschråd.”  

 

3. “För att förstärka arbetsgivar-relationerna och få ett ökat samarbete med företag och 

organisationer har Arbetsförmedlingen byggt upp ett strukturerat arbete med flera stora 

nationella kunder, samarbetspartners, på övergripande nivå.”  

 

Punkterna kan härledas till elementet kontraktsstyrning då uttrycks olika typer av 

kontraktuella samarbeten av olika slag. I punkt 1 redogör organisationen för samarbeten med 

bland annat Försvarsmaktens frivillighetsrekrytering, ett samarbete som annars möjligen inte 

skulle inräknas i den vardagliga kärnverksamheten där organisationen förmedlar arbeten 

snarare än hjälper till med rekrytering av frivilliga. Det redogörs också för samarbeten och 

samverkan med branschråd för att kunna fördjupa samarbeten med arbetsgivare, något som 

inte uttrycks vara den ursprungliga kärnverksamheten men som är ett tydligt och viktigt 

kontraktuellt samarbete och således kan härledas till elementet kontraktsstyrning.  

 

Det andra elementet om intern kontroll har också uppfyllts för mätpunkten år 2012. Två 

träffar av begreppen eller sökorden i dokumentet “Generaldirektörens arbetsordning” och fem 

träffar i “Årsredovisningen”. Totalt 7 träffar som punktas nedan. 

 

1. “Vidare har beslut fattats om att avskaffa en chefsnivå i marknadsorganisationen; 

arbetsförmedlingschef med områdesansvar.”  

 

2. “Arbetet med intern styrning och kontroll har även det utvecklats på både 

myndighetsövergripande nivå och lägre organisatoriska nivåer.” 
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3. “En effektiviserad ekonomistyrning bidrar till att uppfylla verksamhetens mål på ett 

kostnadseffektivt sätt.”  

 

4. “Exempel på hur vi styrt mot detta är att varje arbetsförmedlingskontor avsätter särskild tid 

för registervård för att öka kvaliteten i matchningsunderlagen.” 

 

5. “En viktig del i arbetet med att förbättra kostnadseffektiviteten är att effektivisera stöd och 

ledning av den operativa verksamheten för att kunna lägga så stor del som möjligt av 

tillgängliga personalresurser på kundkontakter. Samtidigt är fokus att genomföra så många 

kundkontakter som möjligt under den tid som finns till förfogande i den operativa 

verksamheten. Som ett led i detta har vi under året infört ett nytt arbetssätt (se kapitel 

Arbetsförmedlingen reformeras och Matchning) för att öka effektiviteten och 

kundkontakterna.”  

 

6. “att leda och styra inom sitt ansvarsområde genom att besluta om och ansvara för att 

nödvändiga interna instruktioner och handläggarstöd finns samt genom att följa upp, ge stöd 

och rådgivning, informera om, kvalitetssäkra och utveckla verksamheten”  

 

7. “Chefen ska verka för att personalen utvecklar sin kompetens samt att initiativkraft, 

samarbete och förmåga att se helheten uppmuntras”  

 

Elementet intern kontroll som innefattar främst decentralisering och målstyrning, återfinns i 

punkterna. Decentralisering i uttryckta beslut om att låta chefen vara chef, “let the manager 

manage” som till exempel punkt 7. För uttrycka målsättningar och arbete med att jobba med 

dessa målsättningar kan härledas till begreppet målstyrning och återfinns i exempelvis punkt 

3 i dokumentationen. Punkter som nummer 6 kan sägas uppfylla både begreppet målstyrning 

och decentralisering, då det beskrivs både ett arbete med uppföljning men också uttryck för 

chefens ansvarsområden och genomsyras av ett tankesätt att i högre grad låta chefen vara 

chef (“let the manager manage”).  

 

För begreppet konkurrensutsättning gick det inte att påvisa någon medvetenhet om detta. Det 

fanns inga träffar i dokumentationen och elementet har inte, med stöd i dokumentationen, 

kunnat uppfyllas. Således kan endast 2 element stödjas i dokumentationen för år 2012. 

 

5.1.3 2009 

För mätpunkten år 2009 har det uppkommit det lägsta värdet i för alla mätningar. Endast två 

träffar i dokumentationen kunde påvisas, och två av Almqvist (2006) element för New Public 

Management uppfylldes av dokumentationen. En träff i dokumentet “Generaldirektörens 

arbetsordning” och en träff i dokumentet “Årsredovisningen”, det vill säga totalt två stycken. 
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Den första träffen kunde påvisas för elementet intern kontroll i dokumentationen, där ingen 

direkt träff på sökord eller begrepp ägde rum, men en indirekt träff skedde genom en 

beskrivning av ett begrepps innebörd. Denna träff var följande: 

 

1. “Verka för att personalen genom sin kompetens samt initiativkraft, samarbete och förmåga att 

se till helheten” 

 

Intern kontroll där decentralisering och målstyrning är viktiga begrepp, återfinns i denna 

punkt där uttryck om bland annat initiativkraft skulle vara något som kan härledas till 

decentralisering och utflyttning av beslutanderätt och ansvar till lokala förgreningar. 

Punktens teoretiska förankring kan dock anses vara svag, men valts att ta med då det bedöms 

vara ett uttryck för önskemål och arbete för en mer decentraliserad arbetsmiljö i 

verksamheten. Att använda punkten i resultatet har ingen vital inverkan på det slutgiltiga 

resultatet eller på analysen av något möjligt samband. Hade punkten haft en större inverkan 

på det slutgiltiga utfallet hade bedömningen omvärderats och det hade ställts i relation till 

resonemang kring att ta med andra punkter, och då förankringen här anses som svag hade det 

troligtvis medfört att punkten strukits ur datainsamlingen. 

 

I dokumentationen för år 2009 återfanns också en punkt under elementet 

konkurrensutsättning, varvid det elementet uppfylls för året. Träffen påvisades i dokumentet 

“Årsredovisningen” och redovisas nedan.  

 

1. “Övergångarna till arbete har ökat i absoluta tal men minskat som andel av antal kvarstående 

sökande, vilket i första hand är ett tecken på försämrad arbetsmarknad där konkurrensen blir 

större om de lediga jobben”  

 

Motiveringen till att punkten kan härledas till elementet konkurrensutsättning är här det 

uttryck om förståelse för den ökade konkurrensen. I en försämrad arbetsmarknad där 

konkurrens om jobben ökar kommer Arbetsförmedlingen som verksamhet också 

konkurrensutsättas och prövas i deras arbete med att matcha arbetssökande med arbetsgivare 

och medvetenheten om denna dynamik gör att punkten kan få en teoretisk förankring. Denna 

medvetenhet om konkurrensutsättning är även det en uppfyllelse av elementet och i 

resonemanget kring vad som förekommer vara beskrivning eller uttryck för detta begrepp har 

medvetenheten om fenomenet fått ta plats. Alltså är inte bara verksamhetens eller 
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organisationens faktiska arbete med att konkurrensutsätta sig ett möjligt kriterium, utan 

medvetenhet om det har i denna analys fått ta en lika stor plats. 

 

5.1.4 Sammanfattning 

Utifrån vad som tidigare beskrivits kan det konstateras att elementet intern kontroll 

framkommit flest gånger totalt sett över hela tidsperioden. Arbetsförmedlingen som 

organisation uttrycker tydliga förhållningssätt där man i verksamheten vill decentraliseras och 

flytta över mer ansvar hos ledaren, och punkter i dokumentationen tar bland annat upp 

självledarskapet. I en sammanfattning över textanalysen finns tre viktiga distinktioner som 

ska redogöras för. De tre viktiga distinktionerna är: 

1. Motiveringen att ej ta med den redovisade datan för 2008. 

2. Begreppet ‘Kontraktsstyrning’ och den viktiga särskiljningen 

3. Förhållningen om objektivitet och subjektivitet 

 

Motiveringen till att ej ta med den redovisade datan för 2008 är att den data som genererats 

för mätpunkten är ofullständig och således inte skapar ett helt reliabelt underlag för analys. 

Endast dokumentet “årsredovisningen” finns att tillgå för året vilket gör att mätningen endast 

kan göras på detta dokument. Styrdirektivet “Generaldirektörens arbetsordning” finns inte 

med som underlag då myndigheten var nybildad för 2008 och en arbetsordning ännu inte 

hade upprättats. Därav är den dokumentation som jämförts inte lika mellan året 2008 samt 

övriga år och kommer således inte ge en rättvisande bild över hur tillämpningen av NPM sett 

ut för det året. Det som går att säga från datan för 2008 är att det uppvisade ett minsta värde 

på 14, vilket gör att det hade antagit ett högre värde än för efterföljande mätpunkt (2009) 

oavsett. Det går dock inte att fastställa hur högt det potentiella värdet hade varit, och därför 

blir det bristfälligt.  

 

Den andra distinktionen är begreppet kontraktsstyrning och dess innebörd. När insamling av 

data genomförts har inte kontraktuella relationer och förhållningar som kan härledas till 

Arbetsförmedlingens kärnverksamhet insamlats. Detta då Arbetsförmedlingens verksamhet i 

sin natur handlar om olika kontraktuella relationer. Arbetsförmedlingen har samarbeten samt 

kontrakt med olika arbetsgivare och hjälper dessa att möta arbetssökande. Dessa i sin tur är 

givna intressenter med varandra. Verksamheten som sådan innefattar alltså mängder av 
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möjliga träffar som uppfyller elementet kontraktsstyrning och dess innebörd. Det har i datan 

och i analyseringen av data vidtagits åtgärd för detta och det avgränsas till att bortse från alla 

kontrakt som kan härledas till denna kärnverksamhet. 

 

Den tredje och avslutande distinktionen är innebörden av subjektiva bedömningar och 

objektiva data. Datan som insamlats är alla träffar där ett moment av subjektiv bedömning 

genomförts i olika grad och analys av datan är genomförd med hänsyn till detta. En subjektiv 

bedömning har sökt att minimeras i största möjliga mån. Då mätpunkterna alla jämförts efter 

samma premisser, eftersom det endast var fall av beskrivningar av begreppen, kan det ändå 

lämna ett reliabelt resultat. Mätpunkterna som jämförs skiljer sig i resultat dessutom i så hög 

utsträckning att även om viss värdering genomförts av forskarna och haft en påverkan på 

resultatet, hade ändå rangordningen över vilket år som träffade ett högre resultat än ett annat 

varit densamma.  

 

Beträffande intervjuerna så går att tyda ett antal aspekter. I den första intervjun fanns tecken 

på en hierarkisk organisationsstruktur, där exempelvis en sådan banal sak som att beställa 

batterier krävdes en hel process. Respondenten uttrycker tydliga motsättningar för att man 

arbetar decentraliserat och uttrycker bland annat trögrörlighet vid omställningar samt att 

miljöerna man arbetar i inte är särskilt flexibla. Respondenten uttryckte dock en förhållning 

till huruvida ett självstyre, mer eget ansvar och mer fria tyglar kunde återfinnas som att det 

förbättrats och gått mer åt ett sådant arbetssätt de senaste åren. För respondent två går att 

uttyda en liknande förhållning vilket styrker att tillämpningen av NPM har tilltagit de senaste 

åren. Respondenternas svar kan dock inte beskriva NPM-Värde för närmast liggande 

mätpunkt som hög, men heller inte som låg. Analysen är att det värde som påvisats hamnar 

någonstans emellan, och kan sägas vara en ny normal nivå efter de förändrar som i 

intervjuerna uttrycks ha skett bara de senaste åren, från 2015 fram till 2017 vid 

intervjutillfället. 
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5.2 Analysmodell 

 
Figur 3.6.1 Kausal modell som analysmodell över det hypotetiska sambandet från avsnittet analysmodell. 

 

I analysmodell antas arbetslösheten i Sverige ha en direkt påverkan på NPM i 

Arbetsförmedlingen och är således en oberoende variabel i modellen. Dokumentens 

utformning, där sökorden och beskrivningar av begreppen förekommer, antas i modellen vara 

en modererande variabel i sambandet då det i dokumenten framkommer hur arbetet med 

NPM inom Arbetsförmedlingen sker och skett. NPM i arbetsförmedlingen är beroende 

variabeln i analysen som ska svara på om arbetslösheten har en faktisk påverkan på 

tillämpningen av NPM inom myndigheten. Dokumentens utformning blir här den 

modererande variabeln i analysmodellens kausala samband. Bakom dokumentens utformning 

finns den tidigare innehållsanalysen, där ett värde av NPM som tillskrivits för respektive år. 

För att kunna göra en sådan värdering i dokumentationen behövdes begrepp som kan härledas 

till NPM och dess två grundpelare, som i sin tur också kunde delas in i tre element, 

framställda av Almqvist (2006). Den ställda hypotesen om ökad procentuell arbetslöshet lett 

till ökad tillämpning av NPM i Arbetsförmedlingen kunde här besvaras och med underlaget 

från resultatet, där varje mätpunkt tillskrivits ett NPM-värde, kan presenteras med 

kombinationsdiagram 5.3 för att påvisa en bristfällig bevisning för orsakssambandet.  
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5.3 Kombinationsdiagram 

Med kombinationsdiagram menas att man sammanställer två olika diagramtyper i samma 

bild. Det klassiska och främsta sättet är att förena ett stapeldiagram med ett linjediagram som 

visas nedan.   

  

Diagram 5.3.1 Arbetslösheten i Sverige kombinerat med NPM-Värde för uppsatsen. 

 

Stapeln för 2008 i diagrammet, vars data inte legat till grund för någon analys av 

orsakssambandet, blir intressant som underlag för vidare diskussion. Dess värde och 

orsakssamband mot arbetslöshet över tid samt som jämförelse för de andra tidsperioderna ska 

dock inte väga in i testandet av hypotesen och orsakssambandet. Vidare är det svårt att uttyda 

någon trend, och det kan heller inte säkerställas med de få mätpunkter som använts för 

undersökningen. En möjlig trend hade kunnat påvisats för perioden efter mätpunkten 2009, 

men för detta behövs fler datainsamlingar för att säkerställa validiteten i en sådan studie. Vad 

som är anmärkningsvärt är den procentuella ökningen av NPM-Värde som mångdubblats för 

åren 2009 till 2012 och vidare från 2012 till 2016. Det kausala sambandet i analysmodellen 

kan med utgångspunkt i resultatet och i kombinations-diagrammet sägas inte vara 

förekommande. Ett problem blir också att andra externa faktorer som inte tagits hänsyn till i 

analysen kan ha en påverkansgrad på NPM-värdet, vilket gör att den möjliga trend som skulle 

kunna uttydas med hög sannolikhet kan antas vara slumpmässig och således ej kunna styrka 

något orsakssamband. Exempelvis skulle det kunna skilja i hur det förhållande mellan 

myndigheten och dess styrning, dess principal-agent-relation sett ut med både principaler i 
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form av styrande regering, då det skett bland annat tre val varav ett byte av regering. Andra 

krav har möjligen kunnat ställas på myndigheten. Detta från olika regeringar med olika 

ideologiska grunder samt olika förhållningssätt till myndigheter och det skulle kunna vara 

möjligt att en förändring i hur man arbetar med exempelvis att låta chefer vara chefer, eller 

“let the manager manage” som bland annat talar för att låta politiker släppa chefer och 

ledning i den operativa verksamheten för att låta dem i högre utsträckning ta ansvaret 

(Christensen & Laegreid 2001).  

6. Slutsats 

Sammanfattningsvis har detta arbete testat hypotesen: om arbetslösheten i Sverige stiger så 

kommer anammandet av New Public Management inom myndigheten Arbetsförmedlingen 

att stiga. Med det menades att om arbetslösheten stiger procentuellt så kommer det ske en 

ökning av uppsatsen sökord och beskrivningar av sökord och begrepp i dokumentationen som 

legat som underlag att stiga. Med fler träffar av sökorden och begreppsbeskrivningar i 

dokumentationen tillskrevs varje mätperiod ett värde kallat “NPM-Värde” som värdesatte 

tillämpningen av NPM inom Arbetsförmedlingen. Den initiala hypotesen med dess 

orsakssamband har inte kunnat påvisas och hypotesen kan därför inte styrkas med det resultat 

som framkommit i uppsatsen. Det skulle kunna gå att finna ett motsatt samband gentemot 

hypotesen, det vill säga att om arbetslösheten i Sverige stiger, så sjunker tillämpningen av 

NPM, uttryckt i antal träffar i sökord samt beskrivningar av begrepp i dokumentationen. Ett 

sådant samband skulle kunna uttydas men ej säkerställas, då det skulle kräva fler mätpunkter 

för att statistiskt stödja ett sådant samband i diagrammet. Det finns dock goda förutsättningar 

för ett sådant samband. Ser vi i diagram 5.2.2 så har tillämpningen av NPM sjunkit med ca. 

71 % från ett år till ett annat (2008 till 2009). Samma tidsperiod har arbetslösheten stigit från 

6,2 % till 8,3 %, vilket är den största procentuella förändring som kan tydas för hela 

tidsintervallet. När sedan arbetslösheten successivt gått ner till lägre nivåer, har tillämpningen 

av NPM uttryckt i dokumentationen en stigande trend uppåt. Då datan för 2008 ej är 

fullständig kan vi inte säkerställa ett sådant samband, något som skulle behöver för att 

överhuvudtaget bekräfta ett sådant samband. Vad som framkommit av intervjuerna är att de 

senaste åren har arbetssätt som kan känneteckna delar av New Public Management upplevts 

som tilltagande, inte minst från 2015 och framåt. Detta skulle kunna styrka att den 

förändringen från 2012 till 2016 är en förhållandevis hög siffra, från 20 till 51, och att en 

sådan förändring utgör en märkbar skillnad. För att kunna i någon vidare utsträckning 
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fastställa hur denna förändring från 2012 till 2016 upplevts skulle dock fler intervjuer krävas 

på fler nivåer i verksamheten för att inte riskera att snedvrida ett resultat eller riskera att 

uppfattningen får för subjektiva inslag. Detta har dock inte varit syftet att påvisa i denna 

uppsats och därför har inte någon slutsats antagits utifrån den data som finns. Slutligen kan vi 

dock alltså säga att inget tydligt orsakssamband påträffades vid studien och den initiala 

hypotesen kan därför inte styrkas. 

7. Diskussion & vidare studier 

7.1 Diskussion 

Då uppsatsen hypotes varken kunde bevisas eller förkastas i uppsatsen kommer diskussionen 

följa ett antal spår. Bland annat diskutera hur en liknande studie i framtiden skulle kunna se 

ut för att kunna i en högre utsträckning bevisa eller motbevisa en liknande hypotes, samt hur 

det skulle kunna utformas för att skapa en högre grad av generaliserbarhet. Det blir intressant 

att diskutera hur värdet av New Public Management (NPM-Värde) kan sättas i någon kontext. 

Genom de genomförda intervjuerna finns det ett diskussionsunderlag för huruvida det 

utställda värdet för mätpunkten 2016 faktiskt är högt eller lågt, eller hur det upplevs vara i 

organisationen när värdet är 51. Det blir också intressant för diskussionen den ökning som 

senare år påvisat, vad som kan vara bakomliggande faktorer för denna ökning. 

Arbetsförmedlingen har sedan 2015 ett pågående förnyelseprogram inom organisationen, och 

detta i sig skulle möjligen också kunna vara influerat av tankesätt kring New Public 

Management. Den generaliserbarhet eller ej som kan tänkas finnas för denna studie är också 

ett ämne för diskussion. Det kan då med utgångspunkt i agentteorin sägas vara intressant då 

den principal-agent-relation olika myndigheter har inte alltid ser lika ut. Det kan alltså också 

således finnas ägarförhållanden och principal-agent-förhållanden som ligger till grund för 

både den förändring som gjorts, samt pågående och framtida förändringar. Om vi delar in 

diskussion efter dessa teman kan vi prata om tre olika teman för diskussion: 

1. NPM-Värdet - vad kan sägas och inte? 

2. Interna och externa faktorer - vad har och vad kommer påverka? 

3. Ägarförhållanden och agentteori 

 

Går vi igenom dessa tre teman kommer vi att möjligen kunna se flera intressanta aspekter 

som skulle möjliggöra vidare studier kring fenomenet.  
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NPM-Värde 

Det värde som tillskrivits varje mätpunkt i uppsatsen har ett tydligt problem. Det har inte i 

någon vidare utsträckning ställts i relation till något annat än samma parameter för 

värdesättning för tidigare år, det vill säga mätningen har gjorts lika för varje år, men det har 

inte satts i någon kontext för att belysa vad värdet innebär. Exempelvis värde 20 för år 2012 

blir bara en siffra när det inte kan bevisas om värdet är högt, lågt eller mittemellan. Nu var 

syftet med studien att svara på orsakssambandet och inte huruvida de värden som framkom 

vara höga eller låga värden, utan endast jämföra värdet i sig för att kunna se visa 

arbetslöshetens påverkan eller ej. Således fyllde utformningen som sådan sitt syfte. Vad som 

här blir intressant är att om det skulle gå att bevisa i vilken grad New Public Management 

tillämpats, och det genom att sätta värden i kontexter, så skulle det kunna skapa förutsättning 

för intressanta studier, och exempelvis belysa hur mycket något påverkar, och då även i 

senare studier testa vad som påverkar mer än något annat. Detta leder diskussionen in på 

nästa tema i avsnittet, om interna och externa faktorer.  

 

Interna och externa faktorer 

För arbetet med New Public Management inom Arbetsförmedlingen finns mängder med 

faktorer som kan ha påverkat, och som kommer att påverka. Det finns inom organisationen 

ingen uttalad vision att arbeta enligt teorin, åtminstone har man inte uttryckt detta ordagrant. 

Däremot finns, som uppsatsen visat, olika tendenser som kan visa på att man jobbar i olika 

utsträckning mot vad teorin har som målsättning att arbeta mot, samt hur och varför. Inom 

Arbetsförmedlingen har man sedan 2015 påbörjat en förnyelseresa som är ett 

förändringsarbete där chefer i olika befattningar ska få ökade befogenheter och man ska satsa 

på att nå olika målsättningar med själva verksamheten (Arbetsförmedlingen 2017). Många 

faktorer har troligtvis spelat in i beslutet till detta, några möjligen med utgångspunkt i 

kritiken mot Arbetsförmedlingen som bland annat presenterats i uppsats. Vad som är en 

intressant diskussion är huruvida olika faktorer spelar olika roll in på hur man ser på 

styrningen av verksamheten. I intervjuer med anställda fick vi i uppsatsen bland annat 

uppfattningen om att valår och vilken ideologi sittande regering har som en påverkansfaktor 

på utformningen. Det kan också finnas faktorer som framväxten av andra alternativ för 

arbetssökande, vilket i sig är en utmaning för Arbetsförmedlingen att exempelvis 

konkurrensutsättas. Dessa faktorer skulle möjligen ha haft en påverkan på myndighetens 
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tillämpning av NPM, även för mätpunkterna i uppsatsen. Det har dock avgränsats till att inte 

ta dessa i beaktandet i denna uppsats. För en framtida studie kring fenomenet skulle dock 

andra faktorer kunna vara intressanta att använda för att testa olika orsakssambandet rörande 

NPM och Arbetsförmedlingen.  

 

Ägarförhållanden 

Det tredje temat för diskussion är frågor rörande ägarförhållanden och myndighetens 

förhållning till olika principal-agent-relationer som uttrycks inom agentteori. 

Arbetsförmedlingen är som tidigare beskrivits en statlig förvaltningsmyndighet och bör 

därför hanteras därefter om man försöker generalisera resultat som uppsatsen framhäver. Det 

finns många andra typer av offentliga sektorer med olika uppdrag. Kommunala verksamheter, 

vård, skatt, samhällsnyttiga verksamheter och så vidare. När avgränsningen till denna uppsats 

gjordes medförde det till att söka svar på hur förhållningar kring New Public Management 

var beskaffade inom just Arbetsförmedlingen och intentionen var aldrig att skapa 

förutsättning för en god generaliserbarhet. För att kunna göra detta skulle i sådant fall en 

större undersökning göras där en kartläggning av olika principal-agent-förhållanden och 

relationer genomfördes exempelvis.  

 

7.2 Metodreflektion 

Metodiken för uppsatsen var att utgå från en deduktiv forskningsansats och genomföra en 

kvalitativ analys för det insamlade materialet. Metoden gick ut på insamling av sekundärdata 

där en kvalitativ innehållsanalys används för att koda den insamlade datan och göra den 

användbar i testet av orsakssambandet, som var undersökningens syfte. Metoden som 

användes valdes för att skapa förutsättningar för att i så hög grad som möjligt verka för en 

objektiv undersökning, trots att kvalitativa studier ofta får kritik om att riskera subjektivitet 

(Bryman & Bell 2013). Med den utgångspunkten valdes sekundärdata istället för intervjuer 

och enkäter, här för att inte riskera att respondenter vinklar svaren till det intervjuaren vill 

höra. Visserligen användes intervjuer till trots i uppsatsen, men då som ett verktyg för att 

värdesätta utkomsten av själva datan och sätta den i relation till något. Hur man på 

myndigheten upplevde att arbetet med NPM var vid ett visst värde. Genom att använda en 

sådan typ av metod flyttades risken med subjektivitet över i viss mån från intervjuobjektet till 

forskaren, då det endast var forskaren för uppsatsen som kan bedöma, uppskatta och översatta 

olika data till värden. Detta då det skrivna ordet i sekundärdatan är konstant och vilar på 



 

 

  64 

 

forskaren att översätta, istället för att först intervjuobjektet uttrycker sin upplevelse av ett 

fenomen och forskaren sedan gör tolkningar i upplevelsen. Reflektioner i genomförandet har 

genomgående i uppsatsen tagits upp, för att läsaren av uppsatsen ska kunna följa med i 

tillvägagångssättet och att det motiveras varje del för sig. På så vis skulle det kunna skapa 

förutsättningar för att läsaren få en tydligare bild för hur olika beslut togs i hur arbetet 

struktureras, utformats och genomförts på bättre sätt. Delar som val av organisation, val av 

metod och andra val, har utifrån ett kritiskt förhållningssätt motiverats i arbetet genomgående 

för att detta ska ge läsaren en neutral förhållning. 

 

7.3 Vidare studier 

För vidare studier skulle det kunna testas andra orsakssamband beträffande graden av NPM 

med andra påverkans-variabler. Det skulle kunna gå att göra en mer utvecklad studie gällande 

graden av New Public Management inom Arbetsförmedlingen och hur den faktiskt upplevs 

som hög eller låg och utifrån vilka spår av tillämpningen som går att finna i 

dokumentationen. Detta skulle kräva många fler intervjuer och möjligen en kvantitativ metod 

där flertalet intervjuer insamlas som data för att få en uppfattning om hur upplevelser kring 

NPM är inom organisationen. Det skulle också kunna undersökas hur tillämpningen sett ut 

med fler dokument som underlag, och värdesätta olika dokument enligt en viss systematik, 

för att få ett mer reliabelt resultat. Vidare skulle uppsatsens undersökningsdesign kunna 

tillämpas på andra myndigheter och då ändra variabeln som påverkan från arbetslöshet till 

andra faktorer. Exempelvis genom att titta på migration, kommunala verksamheter med mera. 

Ett intressant område för vidare studier som framkommit under detta uppsatsskrivande har 

varit att göra en undersökning där man söker förklaring till vad som påverkar mer och vad 

som påverkar mindre i tillämpningen. Om det exempelvis skulle gå att göra en studie där 

olika delar av New Public Management värderas olika högt, och på så vis se om något 

område inom teorin är mer användbart eller intressant än andra. Det kan också vara intressant 

att genomföra en längre studie av Arbetsförmedlingen på samma tema som för denna studie, 

men där fler mätpunkter tagits i beaktande samt fler faktorer. En sådan studie blir dock 

möjligen svår att genomföra på grund av avsaknaden av dokumentation som i samtal med 

Arbetsförmedlingens arkiv framgick vara påträffande. Det kan dock utgöra underlag för ökad 

validitet i undersökningen.  
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