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Abstract 

The purpose of this thesis is to see how effective methods and resource affects public 
administrations in Borås. We also discuss how the implementation of management models 
such as Lean has influence on administrations. The thesis has been carried out on the basis of 
selected theories and interviews with administrators, employees of public administrations in 
Borås. This is to get an employee perspective on how effective methods and resource way of 
thinking has spoken for them and their workplaces. 

Public administrations that have chosen to impose control models such as Lean into their 
operations have become more cost effective methods and resource. A noticeable change is the 
introduction of new technologies in administrations. With the implementations of new IT 
systems have administrations to make savings at different levels. This has resulted in both 
positive and negative consequences. 

The result shows that it is impossible to ignore the fact that there will be a heavier workload 
and a more stressful existence for employees who work from these control models in public 
administrations. Nor can it be ignored that reallocations of resources contributes to savings in 
administrations. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att se hur effektiva metoder och resurshantering påverkar 
offentliga förvaltningar i Borås. Vi för även en diskussion om hur implementeringen av 
styrmodeller såsom Lean har för inverkan på förvaltningarna. Uppsatsen har genomförts med 
utgångspunkt från valda teorier samt intervjuer med administratörer anställda på offentliga 
förvaltningar i Borås. Detta för att få ett medarbetarperspektiv på hur effektivitets- och 
resurshanteringstänket har yttrat sig för de och deras arbetsplatser. 

De offentliga förvaltningarna som valt att införa styrmodeller såsom Lean i sina verksamheter 
har blivit mer kostnadseffektiva och resurssnåla. En märkbar förändring är införandet av ny 
teknik i förvaltningarna. I och med implementeringarna av nya IT-system har förvaltningarna 
kunnat göra besparingar på olika nivåer. Detta har medfört både positiva och negativa 
konsekvenser.  

Resultatet visar att det inte går att bortse från att det blir en tyngre arbetsbörda och en 
stressigare tillvaro för medarbetare som arbetar utifrån dessa styrmodeller i offentliga 
förvaltningar. Det går heller inte att bortse från att omfördelningar av resurser bidrar till 
besparingar i förvaltningarna. 
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1. Introduktion 
 
I introduktionskapitlet beskrivs ämnet för uppsatsen. Kapitlet är indelat i olika avsnitt för att 
få en inblick i vad uppsatsen kommer att beröra.   

 
1.1 Inledning 
 
Världen förändras och tekniken och samhället med den. Idag behöver människan inte ens gå 
till mataffären för att handla sina dagliga matvaror, utan de kan enkelt beställa hem sin 
matkasse via internet (2013). En annan stor teknisk utveckling är att människor idag också 
kan betala sina räkningar via internet istället för att som tidigare skicka som ett brev via 
posten. Ronald (1999) menar att revolutionen inom informationsteknik (IT) aldrig varit så 
betydande som den varit under det senaste decenniet. Idag går mer och fler verksamheter och 
yrken enligt Pablo Gonzalez (2000) och Sohag (1992) mot ett robotiserat och människa-mot-
maskinsamhälle. Denna förändring menar Alvesson (2006) bland annat har påverkat den 
offentliga förvaltningen. Det blir även allt vanligare att offentliga förvaltningar använder sig 
av olika styrmedel, exempelvis Lean för att kunna effektivisera och göra besparingar i sina 
verksamheter. Effektiva arbetsmetoder och den sparsamma hanteringen av resurser är något 
som står högt upp på agendan för offentliga förvaltningar idag (Alvesson  2006, Ronald  
1999, Linas Matkasse  2013, Pablo Gonzalez  2000).  

1.2 Bakgrund 
 
Brown och Brudney (1998) menar att alla yrken blir påverkade av den tekniska utvecklingen 
och effektivitet- och resurssnålhetstänket idag. Effektivitet är ett begrepp som mäter 
produktiviteten hos de anställda i en förvaltning. Alla företag har någon form av målsättning 
om hur framtiden ska utspela sig. Lever företagen upp till de mål som är uppsatta betraktas de 
som effektiva förvaltningar (Bokforingstips.se  2010).  

Effektiva förvaltningar kan även idag benämnas som resurssnåla. Det innebär att förvaltningar 
förbättrar sin service och sina produkter samt utveckling. Detta sker främst genom olika typer 
av besparingar i verksamheterna. Resurshantering är ett annat sätt för förvaltningar att kunna 
uppnå de målsättningar de strävar efter inom uppsatt budget (Jarl, Ohde & Helling  1992). 

Dessa två begrepp, effektivitet och resurshantering, kommer att vara en central del och även 
fungera som utgångspunkt i uppsatsen.  

Det är enligt Brown och Brudney inte bara den offentliga förvaltningen som är berörda av den 
här teknologiska förändringen i samhället utan alla förvaltningar och verksamheter märker av 
den utveckling som skett. Idag ska man vara mer tillgänglig och arbeta effektivt på så knappa 
resurser som möjligt. Många förvaltningar väljer även att dra in på personal för att göra 
besparingar i sina verksamheter (Brown & Brudney  1998). 

Ett relativt nytt begrepp på den offentliga förvaltningens arbetsmarknad är enligt Schiele och 
McCue (2011) Lean. Lean står för effektiva metoder att arbeta på och hanteringen av 
sparsamma resurser. Under 1950-talet åkte Toyotas grundare Eiji Toyoda från Japan till USA 
och Detroit för att under en tre månaders period inspireras av bilmärket Fords sätt att tillverka 
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bilar kostnadseffektivt under massproduktion. Detta var då enligt Womack et al. (1990) ett 
nytt sätt att hantera resurser på ett lönsamt sätt och det var sensationellt inom bilindustrin. 
Grundidén med vad som senare skulle börja kallas Lean var att producera bilar på löpande 
band så resurssnålt som möjligt, utan att påverka kunderna (Schiele & McCue  2011, 
Womack, Jones, Roos & Massachusetts Institute of  1990).  

Ford och Toyotas världsomvälvande tillvägagångssätt att hantera resurser på ett rationaliserat 
och lönsamt sätt sammanställdes flera decennier senare av Womack et al. (1990). Det var då 
uttrycket Lean tillämpades. Lean blev det samlade begreppet för hur verksamheter sparsamt 
hanterar resurser och har enligt Schiele och McCue (2011) även blivit en alltmer vanlig 
tillämpning i många offentliga förvaltningar (Schiele & McCue  2011, Womack et al.  1990).  

Schiele och McCue (2011) menar att de organisationer som använder sig av styrmodellen 
Lean gör det för att kunna effektivisera samt göra besparingar i sina verksamheter. Detta 
effektivitetsperspektiv bidrar till att förvaltningar tar in mer teknik i verksamheten och detta 
gör att vissa arbetsuppgifter som medarbetare har tas bort eller läggs över på andra 
medarbetare i flertalet förvaltningar. Holmlund (2013) menar att när vissa sjukhus exempelvis 
väljer att göra besparingar tas vissa administrativa arbetsroller bort och läkarna får då göra de 
administrativa uppgifterna. Detta leder i sin tur till att patienterna blir lidande då läkaren 
måste lägga mer tid på arbetsuppgifter som egentligen inte tillhör läkaren utan som tillhör 
andra medarbetare, exempelvis administratören på verksamheten (Holmlund  2013, Schiele & 
McCue  2011). 

1.3 Fenomen 
 
I och med att många förvaltningar väljer att införa styrmodeller som ska bidra till ett ökat 
effektivitets- och resurssnålhetstänk har det inneburit många tekniska förändringar. Ronald 
(1999) konstaterade redan för 15 år sedan att teknikrevolutionen inte gått obemärkt förbi utan 
har påverkat de flesta. Det har inte enbart ökat införandet av datorer och internetanvändandet 
utan har även lett till högre utbildning hos medborgarna. Ronald förklarar och jämför 
teknikens förändringar med utbildningar på högskolor. Idag när undervisningsmaterial och 
kommunikationsmöjligheter är tillgängligt på internet ökar chansen för fler människor att 
utbilda sig. Allt från mindre omfattande kurser till distanskurser blir genomförbart med hjälp 
av den utvecklade tekniken (Ronald  1999).  

Verspagen och De Loo (1999) anser att kunskap och teknik är en väsentlig och avgörande del 
för förvaltningars förmåga att konkurrera med andra förvaltningar. De menar också att 
kunskap och spetskompetens är en avgörande del i företagets strävan att bli så effektiva som 
möjligt. De menar även att tekniken har en roll inom ekonomin och att det finns en 
förbindelse mellan ekonomisk utveckling och investeringar i teknik. Enligt Eriksson och 
Goldkuhl (2013) är förmågan att kunna kommunicera och fungera tillsammans en viktig 
faktor inom e-förvaltning. De goda framstegen som e-förvaltning har inneburit medför att 
förvaltningar måste samarbeta över gränser för att servicen ska bli betydligt bättre (Verspagen 
& De Loo  1999, Eriksson & Goldkuhl  2013).  

 

1.4 Problemdiskussion 
 
Offentliga förvaltningars huvuduppgift är att fungera som ett serviceorgan för medborgarna. 
Schiele och McCue (2011) menar att många offentliga förvaltningar har börjat använda sig av 
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styrmodeller för att hålla nere sina kostnader samt för att effektivisera verksamheterna. 
Införandet av exempelvis Lean har i en del fall inte effektiviserat förvaltningarna utan har 
snarare gjort verksamheterna ineffektiva. Schiele och McCue menar att förvaltningar blir 
ineffektiva genom att införa anställningsstopp samt göra neddragningar på personal för att 
göra besparingar. Detta har varit ett steg i fel riktning och då inte bidragit till någon 
förbättring. I och med det ökade användandet av Lean och andra likande styrmodeller samt 
teknikens utveckling innebär detta att högre krav på effektivitet ställs på de medarbetarna som 
finns kvar i förvaltningarna (Schiele & McCue  2011).  

Arora (2011) menar att många organisationer idag ständigt står inför nya utmaningar. Enligt 
Vespagen och De Loo (1999) ska förvaltningar idag vara kostnadseffektiva vilket innebär att 
företagen ska göra allt för att hålla nere sina kostnader. Detta kan ha både positiva och 
negativa konsekvenser för medarbetarna. I många fall innebär detta att medarbetarna får mer 
att göra under kortare tid. Medarbetarna ska även enligt Brown och Brudney (1998) vara så 
produktiva som möjligt. Exempelvis det som tidigare utgjordes av två eller fler personer ska 
idag göras av en person under samma förutsättningar. Förvaltningarna ska även ligga i teknisk 
framkant och enligt Rajasekar och Khan (2013) klarar sig inte förvaltningar idag utan en 
uppdaterad och effektiv teknisk utrustning. Vilket också ställer krav på de anställda då de 
måste vara datorkunniga. 

Detta konstaterar Schiele och McCue (2011) kan resultera i att många organisationer tvingas 
att göra åtstramningar vad gäller resurser. Chiang och Sim (2012) menar att detta kan 
uppfattas som att färre människor får göra mer arbetsuppgifter än tidigare och det blir då ett 
stressmoment, vilket medför problem i många offentliga förvaltningar. Kravet på att också 
vara mer tillgänglig blir alltmer påtaglig efter innovationen med teknik och Sohag (1992) 
menar att det har skett en snabb teknisk utveckling som har lett till större krav och tuffare 
budgetar, vilket märkts av i offentliga förvaltningar.  

Alvesson (2006) anser att vi lever i ett förändrat samhälle som kräver att människor anpassar 
sig efter den teknik som finns idag. Samhället utvecklas mer och mer, vilket gör att det ställs 
högre krav på effektiva medarbetare i den offentliga förvaltningen. Både Pablo Gonzalez 
(2000) och Alvesson hävdar att det är viktigt för samhället och demokratin med välutbildade 
medborgare. Detta kan dock leda enligt Ronald (1999) till att klasskillnaderna ökar och 
tekniken gör att människan blir asocial.  

Arora (2011) menar att gå mot ett högpresterande kunskapssamhälle kan innebära både 
fördelar och nackdelar. Den kunskap människor har får en alltmer betydande roll i offentliga 
förvaltningar och organisationerna ser kunskapen som ett effektivitetsmedel. Alvesson (2006) 
menar dock att utbildning kan vara ”ett spel för galleriet” och att människor inte tänker på att 
alla inte har möjlighet till utbildning. Teknikens fördelar är att det blir ett 
informationssamhälle, vilket underlättar för de offentliga förvaltningarna. Sohag (1992) 
menar emellertid att den teknologiska revolutionen har resulterat till att förvaltningar blivit 
mer indelade och hierarkiska då människor fått mer spetskompetens. Omfördelningen av 
resurser har även bidragit till färre anställda.  

Vi konstaterar att offentliga förvaltningar idag ställer högre krav på att medarbetare ska arbeta 
efter så effektiva metoder som möjligt. Problemet blir då att samtidigt som det ställs högre 
krav om effektivt arbetssätt ska förvaltningarna trots det i resurshanteringen göra 
åtstramningar.  
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1.5 Syfte och forskningsfråga 
 
Syftet är att ta reda på vad effektiva metoder och resurshantering, i och med införandet av 
styrmodellen Lean, har för inverkan och påverkan på offentliga förvaltningar i Borås. Syftet 
är även att se vilka eventuella konsekvenser detta kan medföra i offentliga förvaltningar.  
 

Uppsatsen forskningsfråga är följande: 

-‐ Hur tar effektiva metoder och resurshantering sig i uttryck på offentliga förvaltningar i 
Borås? 

 

1.6 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med ett metodkapitel där vi beskriver tillvägagångssättet för uppsatsen. Där 
tas bland annat upp hur det empiriska materialet har samlats in, hur urvalet av intervjuobjekt 
har gått till och insamlandet av teori.  

Vidare följer ett kapitel om den teoretiska referensramen där innebörden av effektiva metoder 
och resurshantering i offentliga förvaltningar beskrivs. Här beskrivs även styrmodellen Lean 
som ett exempel på hur det implementeras i verksamheter. 

Efter det redovisas resultatet av det empiriska insamlade materialet. Där presenteras 
intervjuobjektens åsikter kring hur det är att arbeta effektivt samt hur olika resurshanteringar 
har påverkat de och deras arbetsplats.  

Därefter vägs teorin och empirin mot varandra i ett analys- och diskussionskapitel. Där 
reflekteras och värderas allt insamlat underlag. 

Avslutningsvis redogörs för de slutsatser som vi kommit fram till i uppsatsen. Förslag ges 
även på vidare forskning i ämnet.   
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2. Metod 
 
I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för uppsatsen att presenteras. Metoden för det 
empiriska och teoretiska insamlandet kommer att redovisas.  

För att besvara uppsatsens syfte samt forskningsfråga som nämnts i introduktionen har 
uppsatsen genomförts genom en kvalitativ fallstudie (2011). I fallstudier förs diskussioner om 
valda ämnen, därför valdes denna metod till uppsatsen (2007). Vi har valt att utgå från ett 
medarbetarperspektiv när det gäller valet av intervjuobjekt. Detta för att få en inblick i hur det 
är att arbeta på ett effektivt sätt och hur resurshanteringen yttrar sig i offentliga förvaltningar. 
Det insamlade empiriska materialet utgörs av personliga intervjuer av administratörer på 
offentliga förvaltningar i Borås. Administratörerna är enligt Mintzberg (2009) en central del i 
offentliga förvaltningar, därför föll det sig naturligt att intervjua dessa objekt (Bryman & Bell  
2011, Yin & Nilsson  2007, Mintzberg  2009). 

 
2.1 Teoretiskt och empiriskt insamlande 
 
Det teoretiska och empiriska insamlandet skedde växelvis. Genom en abduktiv ansats kunde 
materialet bearbetas efter hand och trovärdiga teorier kunde hittas och knytas samman (1994). 
Teorin är hämtad från vetenskapliga artiklar och böcker. Det teoretiska materialet bearbetades 
och analyserades (Glaser & Strauss  1967, Alvesson & Sköldberg  1994). 

Denna uppsats har genomförts genom kvalitativa ostrukturerade intervjuer (2011) med 
administratörer på offentliga förvaltningar. För att få ett medarbetarperspektiv på vår 
forskningsfråga har vi valt att föra en öppen diskussion med få frågor. Eftersom effektiva 
arbetssätt och hanteringen av resurser yttrar sig på olika sätt i olika förvaltningar var det att 
föredra öppna diskussioner för att få så bra underlag som möjligt. Intervjufrågor med öppna 
svarsalternativ gav intervjuobjekten utrymme för egna åsikter och tankar. Med tillåtelse från 
samtliga intervjuobjekt spelades samtalen in med hjälp av mobiltelefon. Vid ett senare skede 
transkriberades materialet och innehållet bearbetades (Bryman & Bell  2011, Mintzberg  
2009).  

Vi valde att anonymisera alla intervjuobjekt i uppsatsen. Den främsta orsaken var för att 
skydda integriteten hos intervjuobjekten och för att få så utförliga och ärliga svar som möjligt 
(2011). Vi ansåg att svaren skulle bli mer uppriktiga då deras identiteter inte skulle avslöjas. 
Trots att frågeställningarna inte hade någon personlig anknytning till intervjuobjekten var det 
inte relevant för uppsatsen att gå ut med deras namn och arbetsplatser. Detta dels för att vi 
enbart var intresserade av deras åsikter kring effektivt arbetssätt och hur resurshanteringen 
yttrade sig på respektive förvaltning samt för att de skulle känna sig bekväma även vid 
eventuella svårsvarade frågor. Efter genomförda intervjuer har det empiriska materialet 
tolkats och bearbetats (Alvesson & Sköldberg  1994, Bryman & Bell  2011). 

 
2.2 Val av intervjuobjekt 
 
Tanken var från början att intervjua mellan fem och åtta stycken personer då det enligt 
McCracken (1988) är rimligt att intervjua mellan fem till åtta intervjuobjekt i en 
kandidatuppsats (McCracken  1988). Intervjuerna kom sedan att bestå av åtta stycken 
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administratörer på åtta olika offentliga förvaltningar i Borås. Urvalet av dessa skedde 
slumpmässigt (Bryman & Bell  2011).  

Tre stycken av förvaltningarna som intervjuades valde att ta med fler än en administratör 
under intervjutillfället. Det resulterade i att det blev sammanlagt tolv stycken administratörer 
som intervjuades på offentlig förvaltning. Detta hade förmodligen en positiv inverkan på 
uppsatsen då diskussionen blev mer levande och svaren mer utförliga då det var mer personer 
inblandade än vid de ensamma intervjutillfällena.  

 
2.3 Intervju av medarbetare på offentlig förvaltning 
 
Uppsatsen började med att vi skickade iväg tio stycken e-postmeddelanden till olika offentliga 
förvaltningar i Borås, ungefär en månad innan uppstarten av uppsatsen. I detta e-
postmeddelande ställdes frågan om det fanns möjlighet till att intervjua administratörer på 
förvaltningen någon gång i november.  

En negativ effekt som uppkom var att några offentliga förvaltningar inte besvarade e-
postmeddelandena. Vi utgick ifrån att alla offentliga förvaltningar ska besvara e-
postmeddelanden, men så blev inte fallet. Av de tio e-postmeddelandena som skickades ut 
kom det positivt svar från fyra olika offentliga förvaltningar som då ställde upp inför 
intervjuerna i november. Av resterande e-postutskick var det några som inte svarade eller inte 
hade möjlighet att ställa upp. Vid denna tidpunkt valde vi då att kontakta förvaltningar per 
telefon istället och fick då ihop de antal intervjuobjekt som behövdes. 

Efter att ha bokat tid, plats och datum med alla intervjuobjekt var det dags att genomföra 
intervjuerna. För att få en inblick i intervjuobjektens arbetsplatser på offentliga förvaltningar 
var intervjuerna belägna på deras arbetsplatser. En ytterligare anledning till att ha intervjuerna 
på respektive förvaltning var att det skulle bli så smidigt och tryggt som möjligt för 
intervjuobjekten. Varje intervjutillfälle tog ungefär 60 minuter att genomföra. Under två 
veckors tid intervjuades, transkriberades och kodades intervjumaterialet. 

 
2.4 Metodreflektion 
 

När vi reflekterar kring uppsatsens tillvägagångssätt anser vi att det var bra att vara ute i god 
tid gällande kontakten med intervjuobjekten. Skulle något oväntat mot förmodan ske fanns 
det gott om tid att åtgärda detta. Personliga intervjuer var fördelaktigt för den här uppsatsen.  

Bearbetningen före intervjuerna i uppsatsen kunde genomförts på ett annat sätt. Vi kunde 
exempelvis haft en telefonkontakt med samtliga offentligt anställda administratörer innan 
intervjutillfällena, då det förmodligen hade sparat tid. Vi kunde även haft i bakhuvudet att 
vissa intervjuobjekt kunde känt oro för att exempelvis chefen skulle stå och lyssna på 
samtalet, då intervjuerna var belägna på deras arbetsplatser.  

Vi kunde även ha intervjuat fler administratörer på offentliga förvaltningar för att kunna sätta 
uppsatsens syfte i ett större perspektiv. Resultatet skulle då möjligtvis kunnat bli mer 
djupgående. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I den teoretiska referensramen beskrivs resultatet av effektiv arbetsmetod samt 
resurshanteringen i offentliga förvaltningar. Ett vanligt förekommande styrmedel som 
behandlar dessa begrepp är Lean, vilket förklaras grundligare under detta avsnitt.   

 
3.1 Effektiva metoder och resurshantering i offentliga förvaltningar 
 
Det blir allt vanligare i dagens samhälle att offentliga förvaltningar vill gå mot en effektivare 
och resurssnålare organisation. Idag har offentliga förvaltningar tuffare budgetar att följa, 
hårdare krav på kompetent personal och samma saker som förr utgjordes av flera medarbetare 
ska idag utföras av färre medarbetare under kortare tid. Detta effektivitets- och 
resurssnålhetstänk står styrmodellen Lean för. Lean handlar om effektiva metoder och 
resurshantering, och allt fler verksamheter väljer att införa Lean. Nedan förklaras mer 
ingående vad Lean står för (Womack et al.  1990). 

Som nämns i bakgrund är Lean ett relativt nytt begrepp, vilket betyder att arbeta effektivt och 
att hanteringen av resurser sker på ett sparsamt sätt. Sättet att arbeta på ett effektivt vis 
startade i bilindustrin där det hittades nya sätt att producera bilar mer effektivt och lönsamt. 
Detta sätt att hantera resurser kostnadseffektivt kom att senare av James P. Womack, Daniel 
T. Jones och Daniel Roos att benämnas som Lean (Womack et al.  1990).  

Idag är det inte enbart bilindustrin som använder sig av Lean utan det har spridit sig till 
många andra verksamheter. Enligt Womack et al. handlar Lean främst om mer värde för 
mindre pengar. Det handlar om hur man implementerar ny teknik för att förvaltningar ska bli 
så resurssnåla och kostnadseffektiva som möjligt. Enligt Womack et al. är det ett pågående 
arbete för att ständigt se nya sätt att kunna göra besparingar och hitta nya sätt att effektivisera 
förvaltningarna. Womack et al. menar att i och med införandet av Lean behöver förvaltningar 
plocka bort vissa arbetsmoment. De anser att förvaltningar kan spara tid och pengar genom att 
exempelvis dra in på personal. På det här sättet hålls förvaltningar slimmade och effektiva 
(Womack et al.  1990). Deras slutsats gällande Lean är: 

”Lean production is a superior way for humans to do thing. It provides better products 
in wider variety at lower cost. Equally important, it provides more challenging and 
fulfilling work for employees at every level, from the factory to the headquarters. It 
follows that the whole world should adopt lean production, and as quickly as possible.” 

    (Womack et al.  1990 s. 225) 

Med detta menar Womack et al. att Lean är ett överlägset sätt för medarbetare att göra 
stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. De menar att Lean bidrar till mer betydelsefullt 
arbete för alla olika delar i en förvaltning. Detta innebär att förvaltningar kan erbjuda bättre 
produkter och service till lägre kostnader.  

För en del förvaltningar som väljer att införa ett Lean i sin verksamhet kan det vara en 
smärtsam övergång. Womack et al. menar att tillförandet av nya idéer kan anses vara 
överväldigande för medarbetarna. Då Lean i många fall innebär uppsägning av personal kan 
det i vissa fall få negativa konsekvenser.  
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Schiele och McCue (2011) säger att under många år har Lean varit framgångsrikt i de privata 
företagen världen över. Det som skett under de senaste åren är att Lean även blivit allt 
vanligare i offentliga förvaltningar. Den största anledningen till detta är enligt Schiele och 
McCue framförallt att den offentliga förvaltningen vill öka produktionen och besparingarna i 
organisationerna (Schiele & McCue  2011).  

För att göra besparingar och effektivisera sina verksamheter har offentliga förvaltningar 
tidigare bland annat infört anställningsstopp och neddragningar på personal i sina befintliga 
förvaltningar. Detta menar Schiele och McCue (2011) har varit lönlöst och ett steg i fel 
riktning. Detta har snarare medfört att resurser fördelats på ett ineffektivt sätt och att 
kvalitetsproblemen ökat (Schiele & McCue  2011). 

Schiele och McCue (2011) menar att de offentliga förvaltningarna har andra förutsättningar 
att effektivisera sina verksamheter än de privata företagen. Eftersom offentliga förvaltningar 
drivs av skattemedel och arbetar för medborgarna i samhället är det många viljor som ska tas 
hänsyn till. För att kunna bli mer effektiva krävs generellt ett sammansvetsat samarbete 
mellan politiker och tjänstemän. Lean har hjälpt offentliga förvaltningar att förbättra och 
effektiviserat bland annat samarbetet och fördelningen av resurser (Schiele & McCue  2011). 

Som Schiele och McCue (2011) konstaterat är Lean ett slags medel för effektiviseringar och 
de utgörs av flera olika faktorer. En faktor är enligt Sim och Chiang (2012) inkluderandet av 
de anställdas kunskaper. Chefer som valt att arbeta ur ett Lean-perspektiv har förstått vikten 
av den kunskap som personalen besitter och tar hjälp av den i utvecklingsprocesser. 
Personalen känner sig i sin tur mer delaktiga och betydelsefulla genom detta, vilket påverkar 
arbetsförmågan. Sim och Chiang menar att de anställda som får mer utrymme till delaktighet 
och ansvar generellt blir mer samarbetsvilliga och produktiva (Schiele & McCue  2011, Sim 
& Chiang  2012).  

Sim och Chiang (2012) konstaterar dock att införandet av Lean i offentliga förvaltningar kan 
medföra negativa konsekvenser för medarbetarna. När de anställda ska arbeta för att vara så 
effektiva som möjligt finns risken för ökad stress. De menar att de sett ett samband mellan 
olika chefers införande av Lean i förvaltningar och påtaglig stress hos medarbetarna. Detta 
kan bland annat leda till att personalen blir ineffektiv då en stressig arbetstillvaro inte alltid 
medför ökad prestationsförmåga. Studier visar att det blir stressigare och stressigare på 
offentliga arbetsplatser då personalen ska göra fler arbetsmoment på kortare tid. Ett led i 
införandet av Lean i offentliga förvaltningar blir uppsägningar av ”onödiga” tjänster vilket 
medför att den uppsagdas arbetsuppgifter fördelas ut på resterande medarbetare. Dessa 
medarbetare får då en tyngre arbetsbörda vilket kan medföra att arbetsglädjen försvinner och 
trivseln på arbetsplatsen minskar (Sim & Chiang  2012). 

Wright och Davis (2003) anser att arbetsglädje är ett samspel mellan medarbetare och deras 
miljö på arbetet och överrensstämmelsen mellan vad de vill ha på sina arbetsplatser och vad 
de känner att de får. Vidare anser Wright och Davis att trivsel är en annan viktig faktor för 
ökad produktivitet och minskade kostnader för verksamheter. Wright och Davis menar att om 
medarbetarna trivs minskar frånvaron och omsättningen blir därmed bättre. Wright och Davis 
menar även att det krävs en förmåga hos den offentliga förvaltningen för att behålla sina 
anställda och att det finns konkurrens mot offentliga förvaltningar i den privata sektorn. För 
att kunna behålla personal i de offentliga förvaltningarna måste de skapa en arbetsmiljö som 
medarbetarna känner sig nöjda med (Wright & Davis  2003). 

Då Lean innefattar både effektiva sätt att arbeta och hur förvaltningar väljer att hantera 
resurser sparsamt tänkte vi nedan förklara mer ingående på betydelsen av dessa begrepp i 
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offentliga förvaltningar och börjar då med begreppet effektivitet.  

3.2 Effektiva metoder i offentliga förvaltningar 
Ett steg i att gå mot en effektivare förvaltning är att implementera nya e-tjänster och IT-
system. Nästintill alla förvaltningar implementerar någon form av ny e-resurs kontinuerligt. 
Emery och Stone (2013) menar att det generellt är förhållandevis enkelt att införa nya mindre 
e-tjänster. Det kan dock förefalla annorlunda vid implementeringar av större e-tjänster eller 
helt nya IT-system. Implementeringen av sådana ändringar tar oftast månader eller till och 
med år att genomföra. Oavsett hur stor eller liten förändringen är krävs det ett noggrant 
förarbete och planering. De påpekar att implementeringen av nya system är något som måste 
testas och blir oftast en långdragen process. Medarbetarna ska bland annat utbildas och ett 
lanseringsdatum ska sättas. Exempel på nya implementeringar på offentliga verksamheter är 
bland annat ekonomi- och ärendehanteringssystem. För att bibehålla en uppdaterad och 
effektiv verksamhet är förvaltningarna tvungna att implementera dessa nya system (Emery & 
Stone  2013).  

Emery och Stone (2013) anser att genomförandet av större förändringar kan vara besvärligt 
och ta tid, men dessbättre finns det enligt Hughes-Hassell (2001) nu utförlig forskning som 
hjälpmedel och underlättar förvaltningars förändringsarbete. Sådan forskning kan bestå av 
olika teorier eller perspektiv som hjälper tankebanorna kring ett förändringsarbete. Dessa 
teorier kan vara att förvaltningar ser ändringarna ur ett teknikperspektiv eller ur ett 
miljöperspektiv. Forskningen visar även att sådana förändringar i princip alltid lönar sig när 
förändringen är väletablerad i förvaltningen (Emery & Stone  2013, Hughes-Hassell  2001).  

Alvesson (2006) anser att vi lever i en föränderlig tid. Denna föränderliga tid innebär att 
verksamheter måste vara uppdaterade, hänga med i utvecklingen och genomföra de 
förändringar som krävs. Effektiva förvaltningar är de förvaltningar som bejakat dessa krav. 
Alvesson menar att förändringar inom arbetsliv och samhälle går otroligt snabbt. Han menar 
även att det idag handlar det om att kunna vara flexibel, att kunna kommunicera med varandra 
och att marknadsstyrning har blivit mer aktuellt. Han anser också att samhället inte längre 
använder sig av hierarki eller byråkrati: 

”Förändringar inom ekonomi, arbetsliv och samhälle går i en rasande takt. Byråkrati, 
storskalighet, hierarki och planering är ute. Istället handlar det om flexibilitet, nätverk, 
”empowerment”, marknadsstyrning med mera. Företag och andra organisationer måste 
snabbt ställa om sig eller röna samma öde som dinosaurierna”  

     (Alvesson  2006 s. 122) 

För att kunna tackla samhällets naturliga utveckling framåt menar Alvesson att förvaltningar 
måste kunna vara flexibla och öppna för nya idéer. Skulle förvaltningarna motsätta sig detta 
blir organisationerna lidande och utvecklingen avtar. För att därmed kunna vara en effektiv 
förvaltning måste förvaltningarna vara flexibla och snabbt kunna ställa om sig i denna 
föränderliga tid. Det är även viktigt för offentliga förvaltningar att nätverka med andra 
offentliga förvaltningar. Dels för att se om de ligger rätt i tiden, men även för att utnyttja och 
dela varandras resurser. Även om det har skett många förändringar hos offentliga 
förvaltningar under åren som gått står de fortfarande framför en hel del utmaningar framöver. 
Arora (2011) säger att det bland annat behövs ändringar på individuell och statlig nivå för att 
hålla samma tempo som de globala förändringarna (Arora  2011).   

 



10 
 

Artikelförfattaren (2010) till en artikel om innovation, vetenskap och teknik anser att 
innovation och teknik kan bidra till mänsklig utveckling såsom ändringar på individuell nivå. 
Artikelförfattaren anser också att vi ska se innovation som ett hjälpmedel för att bygga upp 
samhället. Artikelförfattaren menar att vi kan minska korruption genom att mer och mer gå 
mot e-förvaltning. Införandet av ny teknik är ett led i att arbeta mer effektivt (Anonymous  
2010).  

Att vara en effektiv förvaltning har inte enbart positiva konsekvenser utan det har även sina 
nackdelar. Cooper (2006) säger att utvecklingsprojekt och införande av ny teknik är något 
som är vanligt förekommande i många nutida förvaltningar. Grundtanken med dessa 
teknikprojekt är bland annat att tillföra ny kunskap, ny teknik och att öka prestationsförmågan 
hos förvaltningar. Det som dock många av dessa förvaltningar har gemensamt är att 
införandet av ny teknik i många fall hanteras på fel sätt. Cooper menar att förvaltningarna 
alltför ofta ansätter projekt som inte är tillämpade för förvaltningen. När hanteringen av 
projekten sker på ett felaktigt sätt kan det resultera i kostsamma konsekvenser (Cooper  
2006).  

Brown och Brudney (1998) anser att IT-system i många fall avbryts innan det implementerats 
färdigt på förvaltningar. Införandet av IT-system slutar i många fall i ett misslyckande, vilket 
förvånar Brown och Brudney. Enligt en studie de hänvisar till avbryts en tredjedel av alla IT-
projekt innan det är klart. Enligt denna studie var det också enbart 16 % av projekten som 
slutfördes i tid och efter utsatt budget. Brown och Brudney anser att trots att datortekniken har 
spridit sig de senaste två decennierna kan teknikens fördelar varken vara garanterade eller 
automatiska. De menar att för många förvaltningar bidrar dessa nya datorsystem till att hindra 
produktiviteten, vilket leder till att servicen minskar och blir mindre effektiv (Brown & 
Brudney  1998).  

Brown och Brudney (1998) pekar också på den höga felfrekvens som blir en smärtfylld 
konsekvens för förvaltningar. De syftar då på de driftsproblem som kan uppkomma på grund 
av IT-brister, såsom:  

1) de antal kostnader som IT leder till  
2) felaktiga utbetalningar  
3) åtkomsten av känsliga uppgifter på internet 

Brown och Brudney anser att IT kan ge negativa konsekvenser som dålig service, låg 
produktivitet, höga kostnader och att det leder till onödiga risker. De anser också att många 
statliga förvaltningar blir hindrade av IT-system som inte är förenliga med varandra. De 
menar att likadana förvaltningar på olika orter tillhandahåller olika, egna system vad gäller 
exempelvis faktureringssystem eller revisionssystem. De hävdar också att många IT-system är 
alltför komplicerade att använda och inte uppnår tillräcklig god prestanda (Brown & Brudney  
1998). Ronald (1999) anser liksom Brown och Brudney att det inte är enbart positiva effekter 
med IT:s revolution. Ökningen av datoranvändandet kan medföra att människor blir asociala 
och att klasskillnaderna ökar (Ronald  1999). 

Vi har nu gått igenom teorier kring effektiva metoder och går nu över på resurshanteringar i 
offentliga förvaltningar.  
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3.3 Hantering av resurser i offentliga förvaltningar 
 
För att offentliga förvaltningar ska kunna hantera sina resurser sparsamt drar man i första 
hand in på personal. Ett annat steg i processen är att använda sig av den allt mer 
revolutionerade tekniken.  

Brown och Brudney (1998) ger bilden av att det finns en tillväxt för IT inom den offentliga 
förvaltningen och att ny forskning visar att IT har en växande ställning. De menar även att 
investeringar inom IT har ökat mer och mer för varje år och att förvaltningar är beroende av 
IT-system. De menar att datorer på förvaltningar används till att behandla bland annat 
fakturering, löner och leverantörsskulder. Förvaltningar tar enligt Brown och Brudney även 
hjälp av ordbehandlare och kalkylark som finns på datorn. Brown och Brudney hävdar att 
chefer anser att IT effektiviserar arbetsuppgifter och att IT bidrar till ett enklare sätt att hämta 
information (Brown & Brudney  1998). 

Brown och Brudney (1998) menar även att chefer bedömer att IT ger bättre produkter och 
bättre tjänster, företaget sparar pengar och lönehantering och fakturering går betydligt fortare 
för förvaltningar att administrera. Detta innebär enligt Brown och Brudney att många 
förvaltningar väljer att kraftigt investera i IT då detta sparar tid, pengar och personal. De anser 
även att de bestämningsfaktorer som man kan se är orsaken till framgången för IT är;  

1) planering  
2) användarnas delaktighet  
3) beslutsamhet  
4) ledarskap  

 
Enligt Brown och Brudney (1998) är det engagemanget från de offentliga cheferna som avgör 
hur effektivt de anställda arbetar med informationssystem. De menar att IT har en förmåga att 
hjälpa i princip varje organisatorisk funktion som finns (Brown & Brudney  1998).  

Cronin et al. (2006) menar att användningen av teknik har ökat drastiskt under de senaste 
åren. Människan använder teknik som resurs och det är nu en viktig punkt i många 
personalrelaterade beslut. De menar att teknik hjälper till med bland annat;  

1) insamling av information  
2) rekrytering  
3) utbildning  

Cronin et al. (2006) anser att det finns många offentliga organ som använder automatiserade 
system för att göra de arbetsuppgifter som tidigare utgjordes av människor. De menar även att 
efter en studie de genomfört visar det sig att personer med liten datorvana upplever större 
datorångest än personer med mer datorvana. Cronin et al. anser att teknologi medför nya 
problem. För att kunna bevara kvaliteten menar de att dessa problem måste lösas. De anser 
även att när tekniken används på rätt sätt ökar möjligheterna för att hantera vissa 
organisatoriska frågor. De anser också att det inte går att sätta mänskliga aspekter åt sidan 
(Cronin, Morath, Curtin & Heil  2006). 

Den allt mer utvecklade tekniken har haft stor påverkan på både de ekonomiska och sociala 
aspekterna av förvaltningar. Efter den första industriella revolutionen gick många företag från 
människa till maskin. Sohag (1992) menar att utvecklandet av teknologin har skapat större 
behov till arbetskompetens hos personalen, vilket har lett till fler tillsatta tjänstemannajobb. 
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Detta har inte bara resulterat till ett ökat högpresterande kunskapssamhälle utan även medfört 
vissa förändringar hos medarbetarna. Istället från det förr fysiska arbetssättet har den tekniska 
utvecklingen nu lett till mer psykisk kunskap. Sohag påstår att personalen nu måste vara 
tillgänglig, inte minst för ledningen. Han menar även att den teknologiska revolutionen 
resulterat till att förvaltningar blivit mer indelade och hierarkiska då fler människor fått 
spetskompetens och egna ansvarsområden (Sohag  1992). 
 
Pablo Gonzalez (2000) liksom Sohag (1992) menar att många arbetsuppgifter som tidigare 
utfördes av människor har ersatts av maskiner. Det pågår även en massiv omdefiniering av 
arbetstillfällen. Då många förvaltningar drar in på personal tvingas de medarbetare som är 
kvar att överta andras arbetsuppgifter och även eventuellt omplaceras inom förvaltningen. 
Gonzalez menar att det ständigt råder frågor om arbetslöshet, robotisering och det 
förminskade antalet av industriarbetare (Pablo Gonzalez  2000).  

Pablo Gonzalez (2000) menar att den tekniska produktiviteten i samhället ökar och att 
behovet av mänsklig arbetskraft minskar. Detta menar han utgör en världsomspännande 
process. Variationerna i denna process har enligt Gonzalez en nära koppling till utbildning 
och kampen om makt, politik, sociala och militära värden, samt informativa fundament. 
Gonzalez menar att när arbete och utbildning ska länkas samma måste de sociala kamperna 
över arbete och sysselsättning finnas i bakhuvudet. Han anser även att framtiden för 
utbildning och arbete beror på socio-ekonomiska och politiska-militära egenskaper (Pablo 
Gonzalez  2000) 

I och med den ökade globaliseringen och innovationen som finns idag menar Rajasekar och 
Khan (2013) att anställda måste utbildas för att klara av de nya utmaningar och påfrestningar 
som uppstår. De menar också att för att klara av dagens utmaningar krävs lärande och 
utbildning i förvaltningar för att kunna utveckla en begåvad, engagerad och motiverad 
personal. Då organisationer tänker resurssnålt men ändå vill ha en effektiv och kompetent 
personal blir det allt vanligare att utbilda via datorn. Fler och fler offentliga förvaltningar 
implementerar kvalitetsledningssystem vilket innebär minskning av den mänskliga 
lärandefunktionen (Rajasekar & Khan  2013). 

Faridullah och Zafar (2011) liksom Pablo Gonzalez (2000), menar att det sker en utveckling 
inom vetenskap och teknik. Denna globalisering av tekniken kräver enligt Faridullah och 
Zafar att utbildningsorganisationer måste möta denna förändrade tillvaro. (Faridullah & 
Muhammad Zafar  2011, Pablo Gonzalez  2000).  

 
3.4 Sammanfattning teori 
 
Vi har nu gått igenom hur begreppen effektivitet och resurshantering yttrar sig i teoretiska 
sammanhang. Vi ska nu i det empiriska resultatet knyta ihop dessa sammanhang från teori till 
verklighet. 
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4. Empiriskt resultat 
 
I detta kapitel beskrivs resultatet av de intervjuer som gjorts med offentligt anställda 
administratörer. 

 
4.1 Intervjutillfällena 
 
I alla intervjuer överlag blev vi väl bemötta och vi fick uppfattningen om att intervjuobjekten 
tyckte det var intressant att få delta i uppsatsen. Det var en god stämning och bra atmosfär vid 
alla intervjutillfällen, vilket skapade en personlig och enligt vår uppfattning en ärlig 
kommunikation. Eftersom klimatet vid intervjuerna var så pass inbjudande tog det bort lite av 
nervositeten både hos oss som intervjuare och intervjuobjekten. Detta gjorde att samtalen flöt 
på bra och vi uppfattade att vi fick uppriktiga svar. Vi fick känslan av att alla intervjuobjekten 
ville vara behjälpliga och var måna om att vi fick det rätta underlaget för uppsatsen. Ett par av 
administratörerna tog sig även tid att visa oss runt på verksamheterna, vilket visar på det 
engagemang vi möttes av. Samtliga personer som vi fick möjlighet att intervjua var måna om 
att vi skulle få en bra uppsats och därför erbjöds vi att återkomma vid eventuella frågor eller 
kompletterande svar. Alla intervjuobjekt vill ta del av uppsatsen när den är färdig.  

En del av de intervjuobjekt som intervjuats har varit verksamma som offentliganställda 
administratörer under en längre tidsperiod. Under intervjutillfällena framgick det att alla de 
åtta offentliga förvaltningarna på något sätt antingen arbetat med eller stött på effektivitets- 
och resurssnålhetstänket. Det verkar framträdande att alla förvaltningar på ett eller annat sätt 
arbetar ur ett Lean-perspektiv då Lean står för ett effektivt arbetssätt och den sparsamma 
hanteringen av resurser. Alla de åtta förvaltningarna arbetar indirekt ur ett Lean-perspektiv.   

Nedan följer de offentligt anställda intervjuobjektens tankar kring effektiva arbetsmetoder 
samt hur resurshanteringen i den offentliga förvaltningen påverkat deras arbetssituation.  

 

4.2 Effektiva arbetsmetoder på offentliga förvaltningar 
Alla intervjuade administratörer är rörande överens om att införandet av ny teknik gör att de 
är mer effektiva. Det ska gå snabbare att utföra arbetsuppgifter idag. De menar att vi går mer 
och mer mot digitalisering och att det ständigt sker förändringar i samhället. Tekniken gör att 
pappershanteringen minskar, vilket enligt administratörerna är bra både ur ett miljö- och 
effektivitetsperspektiv. Handlingar hanteras bland annat via mobilen, posthanteringen sker 
elektroniskt och beslut kan diskuteras och fattas på en dag via datorn. Dock anser 
administratörerna att tekniken gör dem asociala och kräver att de blir mer datorkunniga. De 
anser också att tekniken har gjort att arbetsmängden för varje person har ökat och att det läggs 
mer på varje enskild person. Förr i tiden menar några administratörer att organisationerna inte 
var lika slimmade som de är idag. Det var då fler som arbetade och hade en mer rimlig 
arbetsbörda: 

”Generellt sätt så kan jag säga att det gäller nog arbetslivet överhuvudtaget. Det är 
mycket stressigare än vad det var när jag började arbeta. Det har framförallt med 
teknikens framfart och utveckling att göra.” 

    Administratör 1 
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Administratören menar att arbeta på ett effektivt sätt medför en stressigare arbetssituation då 
medarbetare ska vara så effektiva som möjligt och ge mer service på kortare tid. 
Administratörerna menar också att införandet av teknik på arbetsplatsen kräver ett helt annat 
sätt att tänka. De anser dock att det underlättar att hålla ordning och reda med hjälp av en 
dator. De menar på att det är samhällets gång att utvecklas och att tekniken påverkar hela 
yrkeslivet. Ett par administratörer anser dock att tekniken inte är tillräcklig och att det saknas 
vissa resurser för deras arbetsuppgifter, exempelvis att kunna signera via datorn. Det hade 
besparat dem tid. De flesta administratörer som intervjuats ser inga problem med att lära sig 
nya datorsystemen, men Administratör 9 anser att: 

”Alla förändringar sker inte på direkten, utan det kan bli en tröghet i systemet”. 

     Administratör 9 

Denna tröghet kan enligt administratörerna försvåra deras arbetssituation i och med att 
förändringarna tar tid. Detta menar vissa administratörer kan vara påfrestande. Införandet av 
nya IT-system tas emot på olika sätt i olika förvaltningar. En del administratörer ställer sig 
positiva till att förändringar tar längre tid att implementera då de på det sättet får gott om tid 
att lära sig de nya systemen.  
 
Tekniken har även medfört enligt administratörerna att allt inte finns i pärmar längre utan i 
datorn. Organisationerna har gått mot det papperslösa samhället och föredrar nu att allt är 
elektroniskt. Ett par administratörer anser att utvecklingen har gått fort fram och nämner 
bland annat den ökade tillgängligheten. Att de alltid ska svara i sin mobil och alltid vara 
tillgänglig upplever administratörerna som ett stressmoment. Idag är det vanligt att människor 
tar med sig jobbet hem och så upplever de inte att det var förr i tiden. Det är även allt 
vanligare att telefoner ”plingar” när de får ett inkommet e-postmeddelande och många 
administratörer upplever det som en påfrestning att ständigt ha ljud omkring sig.  

Några av de administratörer som arbetade under 1980-talet hade ett särskilt ”modemrum” som 
de fick skriva upp sig på när de ville använda dator och internet. Idag har alla varsin dator och 
är ständigt uppkopplade på internet. De administratörer som har varit med och sett 
utvecklingen över tid ställer sig frågan hur samhället kommer att yttra sig decennier framöver: 

”1986 fanns det bara en dator på min arbetsplats och den hade jag. Efter det så var det 
en väldigt snabb utveckling med datorer och alla fick efterhand varsin dator. Det 
infördes lönesystem som var elektroniska och även ekonomisystem.” 

     Administratör 1 

Detta visar hur effektiva arbetsmetoder ökat i och med införandet av ny teknik. När alla 
anställda har varsin dator ökar effektiviteten då de slipper pappershanteringen och exempelvis 
den manuella posthanteringen. Administratörerna säger att de istället skickar betydligt mer e-
postmeddelanden än frankerar brev idag. 

Det blir enligt administratörerna även allt vanligare att offentliga förvaltningar implementerar 
ledningssystem i sina verksamheter. Detta görs framförallt för att effektivisera och optimera 
det dagliga arbetet. I ledningssystemen kartläggs arbetsprocesser och rutiner för att de 
anställda på ett enklare och mer effektivt sätt ska kunna exempelvis hoppa in för någon som 
är långtidssjukskriven eller vikarierar. I ledningssystemen är det enligt administratörerna 
enkelt att sätta sig in i andras arbetsuppgifter och förvaltningen blir mindre bunden till enstaka 
personer med specificerade arbetsområden. På så sätt blir de offentliga förvaltningarna mindre 
såbara vid oväntade situationer: 
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”Det blir en klar och tydlig rutin för hur vi ska jobba. Det är viktigt att man kan gå in 
för varandra och att många kan arbetet. Man vill inte bli beroende av en person, utan 
mer få tänket i att arbete i grupp och inte så självständigt.” 

     Administratör 2 

En del administratörer menar även att för att kunna vara effektiva måste de även vara flexibla. 
Eftersom offentliga förvaltningar är centralstyrda och genom att de arbetar för medborgarna 
tvingas administratörerna ibland avbryta ett jobb för att gå till ett annat.  

 
4.3 Hantering av resurser på offentliga förvaltningar 
Flertalet administratörer har både gått externa och interna kurser och utbildningar i arbetet. 
Många av kurserna och utbildningarna har varit datorbaserade vilket har gjort att 
förvaltningarna inte behövt lägga tid eller pengar på att ta in exempelvis externa 
kursansvariga. Personalen har istället självständigt fått lära sig det de behöver för att utvecklas 
på arbetsplatsen.  

Ett annat led i förvaltningarnas arbete för resurssnålhet är enligt administratörerna att de 
anställda i första hand ska ha en elektronisk kontakt, exempelvis via e-post, med varandra på 
förvaltningarna. På så sätt sparar de ”onödig” tid och de anställda behöver varken besöka 
varandra eller ringa långvariga samtal. Dock anser en del administratörer att de blir bundna 
till datorn och på så vis blir de asociala. En del av administratörerna upplever detta som 
väldigt tråkigt då den mänskliga kontakten, som de anser viktig, försvinner.  

För att spara in på resurserna menar administratörerna att deras arbetsgivare drar in på tjänster 
och fördelar överblivna arbetsuppgifter på de anställda som är kvar i förvaltningen. 
Administratörerna menar att det är samhällets gång att förvaltningarna utvecklas och tvingas 
göra besparingar i verksamheterna. Därför kan Administratör 6 känna viss oro om sin tjänst 
och dess framtid. Administratören kan redan känna av att dennes uppgifter mer och mer delas 
ut över andra på företaget.  

En annan administratör ställer sig frågan hur effektivt och resurssnålt det egentligen blir när 
andras arbetsuppgifter läggs över på dem själva: 

 ”Det blir för mycket att göra och då inte lika effektivt.” 

     Administratör 8 

 

Administratören menar att många får arbeta med arbetsuppgifter som de inte känner sig 
bekväma med. Det som exempelvis administratören blev anställd för urartade mer och mer till 
andra arbetsuppgifter som tjänsten inte var tänkt för från början. Administratören menar att 
det är svårt att säga nej till fler arbetsuppgifter då man vill behålla sin anställning. 
Administratören menar att de inte har så mycket att säga till om utan gör egentligen det de blir 
tillsagda att göra:  
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”Vissa saker kan vi påverka, men mycket bestäms uppifrån. När man arbetar i offentlig 
förvaltningen måste man ta hänsyn till de lagar och regler som finns.” 

     Administratör 10 

Idag finns det ett krav på att alla offentliga handlingar ska finnas tillgängliga för medborgarna 
på internet. Förr i tiden utgavs dessa handlingar genom manuell post när medborgarna 
efterfrågade dessa och personal fanns även tillgängliga per telefon för att besvara 
allmänhetens frågor. Administratörerna menar att den arbetskraft som då fanns för att 
tillgodose dessa behov är idag en tjänst som inte existerar. Med ett snabbt knapptryck finns de 
offentliga handlingarna ute på nätet för allmänheten att beskåda: 

”Datorns värld idag gör det mer tillgängligt. Exempelvis finns statistik och beslut på 
nätet idag. Medborgare och andra myndigheter behöver inte längre ringa och fråga efter 
dem.” 

     Administratör 5 

I linje med att förvaltningarna omfördelar sina resurser kostnadseffektivt har flertalet 
administratörer även märkt av den centralisering som sker av växeltelefonitjänsterna. Längre 
tillbaka fanns en växel på varje områdeskontor medan det idag många gånger är en 
centraliserad växel. Administratörerna säger att förr i tiden hade växelpersonalen koll på allt 
och alla. Ringde exempelvis ett barn och frågade efter sin mamma visste växelpersonalen vem 
det var och kunde hjälpa till. Idag då det har gjorts åtskilliga åtstramningar har den personliga 
prägeln försvunnit, både för medarbetare och medborgare. En del administratörer menar att 
det blir otroligt svårt många gånger att få tag på den man söker vilket leder till frustration hos 
medborgarna.  

Administratörerna menar att den sparsamma hanteringen av resurser i offentliga förvaltningar 
både har sina fördelar och nackdelar. Många gånger väger nackdelarna tyngre än fördelarna, i 
alla fall när det gäller intervjuobjektens arbetsplatser. Administratörerna upplever att deras 
arbetstillvaro är betydligt stressigare idag än förr i tiden. Flertalet av intervjuobjekten har 
svårt att se det positiva i effektivitets- och resurssnålhetsstänket då det sällan gynnar de som 
tjänstemän.  

 
4.4 Sammanfattning empiri 
 
Vi har nu gått igenom hur effektiva arbetsmetoder och hanteringen av resurser påverkat 
intervjuobjekten och deras arbetsplatser och går nu vidare till analys och diskussion.  
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5. Analys/Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras och analyseras det empiriska insamlade materialet mot den teoretiska 
referensramen. Resultat lyfts fram och det tolkas med hjälp av teorierna. Syftet är att ta reda 
på vad effektiva metoder och resurshantering, i och med införandet av styrmodellen Lean, har 
för inverkan och påverkan på offentliga förvaltningar i Borås. Syftet är även att se vilka 
eventuella konsekvenser detta kan medföra i offentliga förvaltningar. 

 

5.1 Effektivitet och resurshantering i offentliga förvaltningar 
 
Många offentliga förvaltningar arbetar idag efter styrmodeller, såsom Lean, då deras 
produktion och service ska vara så effektiv och lönsam som möjligt. Intervjuobjekten 
konstaterar att det ska gå snabbare att utföra arbetsuppgifter idag. De konstaterar även att med 
hjälp av de tekniska hjälpmedel som finns idag är deras produktion betydligt mer effektiv. 
Dock anser administratörerna att deras arbetstillvaro är mycket stressigare idag jämför med 
tidigare. Det menar de till stor del beror på teknikens framfart och utveckling. Alvesson 
(2006) konstaterar att anledningen till varför offentliga förvaltningar har börjat använda 
effektiva arbetsmetoder och resurssnålhet som medel är att förvaltningar behöver anpassa sig 
efter samhällets tekniska förändringar. (Alvesson  2006, Womack et al.  1990).  

Womack et al. (1990) förklarar Lean som ett verktyg för att få ut mer värde för mindre 
pengar. Det som förvaltningar tidigare gjorde under längre tid och med mer resurser ska nu 
göras betydligt snabbare och med mindre medel. Enligt intervjuobjektens synvinkel framgår 
det att arbetsuppgifterna idag är betydligt mer omfattande än tidigare. De säger även att i och 
med den ökade digitaliseringen ska deras arbetsuppgifter gå snabbare att utföra, vilket 
medfört större arbetsbörda (Womack et al.  1990).   

Det ökade användandet av effektiva arbetsmetoder och sparsamma hanteringen av resurser 
har enligt intervjuobjekten inneburit att flertalet förvaltningar har valt att plocka bort vissa 
yrkesroller inom offentliga förvaltningar och arbetsuppgifter läggs istället på andra 
medarbetare i förvaltningen. Detta menar Womack et al. (1990) är ett steg i rätt riktigt när 
förvaltningar använder sig av styrmodellen Lean. De anser att genom att exempelvis dra in på 
personal är förvaltningen återhållsam gällande företagets resurser. Schiele och McCue (2011) 
anser dock motsatsen och menar att uppsägningar av personal inte är rätt tillvägagångssätt. Ett 
exempel på detta är enligt Holmlund (2013) sjukhusens besparingsmetoder gällande läkarens 
arbetsuppgifter. De administrativa arbetsuppgifterna som egentligen tillhör en administratör 
läggs på läkaren och detta betyder i sin tur att dyrbar tid försvinner från det läkaren egentligen 
ska göra, det vill säga att ta hand om patienter. Denna typ av förändring är en av de negativa 
konsekvenser som offentliga förvaltningar har fått stöta på. De intervjuade administratörerna 
anser liksom Schiele och McCue att uppsägningar av personal mestadels får negativa 
konsekvenser. De anser även att de som är kvar på förvaltningen får för mycket arbetsbörda 
och blir därmed inte lika effektiva (Womack et al.  1990, Holmlund  2013, Schiele & McCue  
2011).  

Enligt Cronin et al. (2006) handlar det om i företagsvärlden att vara så kostnadseffektiva och 
resurssnåla som möjligt, alltså gå mer mot ett människa-mot-maskinsamhälle. Womack et al. 
anser att Lean är ett överlägset sätt för medarbetare att göra stimulerande och utvecklande 
arbetsuppgifter. Lean bidrar till att öka delaktigheten hos medarbetarna och de känner sig på 
sätt sig mer betydelsefulla i förvaltningen. Sim och Chiang (2012) och intervjuobjekten menar 
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dock att det påtryckande kravet om att vara så effektiv som möjligt kan leda till en stressigare 
arbetstillvaro för medarbetare inom offentlig förvaltning. Womack et al. delar delvis 
intervjuobjektens åsikter då de menar på att tillförande av nya idéer kan vara överväldigande 
för de anställda. Det förekommer även viss oro bland intervjuobjekten att förlora sin 
anställning på grund av att i och besparingsmetoderna införs fler tekniska hjälpmedel. 
 
Då många förvaltningar har börjat effektivisera och göra besparingar har detta medfört att det 
krävs datorkunskaper för att klara av många yrkeskategorier. Många av de intervjuade säger 
att de behöver ha mer datorkunskaper idag jämfört med tidigare för att klara av sina 
arbetsuppgifter. Sohag (1992) anser att det krävs även mer allmän kompetens på alla plan 
inom yrkeslivet. Som Cronin et al. (2006) skriver har tekniken ökat drastiskt under de senaste 
åren vilket har medfört att förvaltningar har varit tvungna att snabbt anpassa sig. Flertalet 
administratörer som intervjuades har varit med om denna revolutionerade utveckling vad 
gäller teknik. Somliga administratörer har varit med om utvecklingen att gå från skrivmaskin 
till dator och har på så sätt sett samhällets förändringar med egna ögon. Nu när tekniken har 
utvecklats så drastiskt som den gjort måste medarbetare enligt intervjuobjekten på offentliga 
förvaltningar vara teknisk kunniga för att bibehålla den service och standard de har som krav 
att ge medborgarna (Ronald  1999, Sohag  1992, Cronin et al.  2006).  

Emery och Stone (2013) hävdar att för att förvaltningar ska kunna effektivisera 
implementeras nya IT-system, vilket ibland kan ta lång tid att genomföra. Oavsett hur 
omfattande de nya systemen är krävs det noggrant förarbete och planering. Cooper (2006) 
anser att grundtanken med teknikprojekten är att tillföra ny kunskap och öka 
prestationsförmågan, men många gånger hanteras införandet av ny teknik på fel sätt och tar 
längre tid än det borde.  Flertalet av de intervjuade administratörerna ser inte detta som något 
problem utan snarare som en möjlighet att bli mer effektiva och kunniga. Administratörerna 
menar att då implementeringarna tar tid får de också den tid de behöver för att lära sig de nya 
IT-systemen mer grundligt. En del administratörer anser dock att det påverkar deras 
arbetssituation under tiden det införs nya system och att det då kan vara påfrestande. 

Som nämns i introduktionen har revolutionen av IT aldrig förr varit så betydande och 
omfattande som den är idag, som exempelvis Linas Matkasse (2013) och att betala räkningar 
via internet. Detta är enligt intervjuobjekten samhällets naturliga utveckling framåt och det är 
viktigt att följa med i den utvecklingen för att bli mer effetkiva och spara in på pengar. 
Administratörsyrket har enligt intervjuobjekten varit ett av de yrken som har varit tvunget att 
förändras i och med samhällets påtryckningar. Idag behövs det teknisk kunnighet i de allra 
flesta yrken och enligt Alvesson (2006) krävs det att människor anpassar sig till tekniken. 
Alvesson skriver även att införandet av Lean i offentliga förvaltningar har fått många 
konsekvenser såsom kraven på ökad flexibilitet och förmågan att kunna nätverka. Enligt 
Brown och Brudney (1998) medför Lean bättre produkter och bättre tjänster. De anser även 
att förvaltningarna på det här sättet sparar pengar och fakturering går exempelvis fortare. 
Intervjuobjekten håller med om att det mer effektiva användandet av IT sparar tid och de 
säger även att IT underlättar deras arbetssituation och de får ett strukturerat arbetssätt 
(Alvesson  2006, Brown & Brudney  1998, Linas Matkasse  2013).  

Effektivitets- och resurssnålhetstänket har haft stor betydelse för medarbetarna i de offentliga 
förvaltningarna. Cronin et al. (2006) menar att det ökade användandet av teknik har varit en 
viktig punkt i många personalrelaterade arbetsuppgifter. Kravet om att vara mer tillgänglig 
och anträffbar nästintill alla tider på dygnet är något som enligt Sohag (1992) många chefer 
på offentliga förvaltningar räknar med att medarbetarna ställer upp på. Detta är även något 
som de intervjuade administratörerna upplever. Intervjuobjekten upplever det även som 
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påfrestande att det ofta ”plingar” i sina egna eller kollegors telefoner när de exempelvis får 
inkomna e-postmeddelanden. Kravet om att alltid vara tillgänglig är enligt intervjuobjekten 
något som utvecklandet av den nya tekniken har bidragit till (Cronin et al.  2006, Sohag  
1992).  

Cooper (2006) menar att det finns de offentliga förvaltningar som misstolkar användandet av 
styrmodellen Lean och implementerar fel sorts teknik vilket leder till kostsamma 
konsekvenser. De förvaltningarna inför då enligt Brown och Brudney (1998) ny teknik på fel 
sätt och många av de IT-systemen blir ett misslyckande (Cooper  2006, Brown & Brudney  
1998). 
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6. Slutsats 
 
Vi ska nu redogöra för de slutsatser som vi har kommit fram till med hjälp av 
forskningsfrågan; Hur tar effektiva metoder och resurshantering sig i uttryck på offentliga 
förvaltningar i Borås? 

 

De offentliga förvaltningarnas ökade användande av effektiva metoder och hanteringen av 
resurser har inneburit en rad olika förändringar. Den tydligaste och mest märkbara 
förändringen är introducerandet av nya IT-system. Införandet av denna teknik har medfört att 
resurshanteringen på offentliga förvaltningar har förändrats. Denna förändring består framfört 
allt av besparingar på olika nivåer. Offentliga förvaltningar har därmed bland annat valt att 
göra uppsägningar av personal och omfördelat personalens arbetsuppgifter över förvaltningen. 
Det som tidigare utgjordes av fler människor under en längre tid görs idag med färre resurser 
och under knappare tid. Genom detta har inte förvaltningarna enbart gjort ekonomiska 
besparingar utan har även effektiviserat sina verksamheter. Då färre människor nu gör fler 
arbetsuppgifter ökar effektiviteten och spetskompetensen hos medarbetarna blir en mer 
väsentlig del för offentliga förvaltningar.  

Att arbeta utifrån effektiva metoder har både sina fördelar och nackdelar. Den största och 
mest framträdande nackdelen upplever intervjuobjekten är att deras arbetssituation är 
betydligt stressigare idag jämfört med tidigare. Då införandet av styrmodellen, som Lean, gör 
förvaltningarna effektiva ökar kravet på tillgänglighet, vilket ger en ökad service och 
produktivitet. Dock upplever medarbetare på offentliga förvaltningar att det är påfrestande att 
alltid finnas tillhands. Införandet av nya styrmodeller medför också en förändrad hantering av 
resurser och nya metoder till att arbeta effektivt, vilket gynnar förvaltningar som vill ligga i 
framkant. Som uppsatsen visar måste offentliga förvaltningar hänga med i den tekniska 
utveckling som sker i samhället för att ge så bra service som möjligt gentemot medborgare 
och medarbetare.  

I och med att styrmodeller har blivit en stor del i många offentliga förvaltningar idag hålls det 
ständigt interna och externa kurser för att hålla medarbetarna uppdaterade. Det blir även enligt 
administratörerna allt vanligare att förvaltningar använder sig av ledningssystem som 
hjälpmedel.  

Vi kan konstatera att den tekniska utvecklingen i samhället inte har gått någon obemärkt 
förbi. De offentliga förvaltningarna som har valt att använda sig av styrmodeller likt Lean har 
blivit mer effektiva. Desto mer resurssnåla och kostnadseffektiva förvaltningar, desto mindre 
människa och mer maskin. Frågan man kan ställa sig är hur mycket mänsklig arbetskraft som 
kommer behövas i framtiden med tanke på att fler förvaltningar väljer att införa styrmodeller 
för att effektivisera och göra besparingar? Vi anser att styrmodeller är ett bra hjälpmedel för 
förvaltningar att hantera resurser på ett kostnadseffektivt och resurssnålt sätt. Dock kan vi 
känna att styrmodeller för effektivisering i många fall resulterar i för många negativa 
konsekvenser vad gäller de höga kraven på medarbetarna. Kraven om att vara högutbildade, 
att vara datorkunniga och tillgängliga blir alldeles för omfattande. Vi kan därmed ställa oss 
frågan om effektiviserandet är bra i alla lägen? 
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6.1 Framtida forskning 
 
Vi anser att effektiva förvaltningar många gånger har sina fördelar, exempelvis blir det lättare 
för oss som medborgare att få tag på information samt att i princip alla arbetsprocesser går 
snabbare att utföra. Dock går det inte att undgå att nackdelarna väger tyngre. Medarbetarna 
påverkas alldeles för hårt, deras arbetssituation blir för stressig och de får mer att göra. Vi 
anser att det måste forskas mer kring effektivitet och människor i förvaltningarna. Idag blir 
människorna lidande och företag tänker inte alltid på att de är människor och inte maskiner.  
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Högskolan i Boråsär en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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